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  : قال ادملػ

ِػ اْلـؿُ  ،ْسؾِِؿ احلر  اْلـؿُ احَلجُّ والُعؿرُة واجباِن ظذ ] ًة ظـذ اْلَػـقْ  ،الؼـادرِ  ،َؽؾَّ ـرَّ ََ فـنن  ،رِ يف ُظُؿـِره 

قُّ  ـَبا يف احَلـج  ََعرفـ َ  ،واجلـقنُ  ،زاَل الر  وفِْعُؾفـ  َــ  ،اً َصـََّّ َفْر ـ :ويف الُعؿـرةِ قبـَؾ َضقافِفـا ،والص 

 .الصبل  والَعْبِد َكْػلً 

ــف الركــقُب  :والؼــادرُ  َؽـَ َْ ـــ َم ْغِ دِِْهؾِــف ،اً وَوَجــَد زاد ،ََ َعــَد قضــاِل القاجبــاِت  ،وراحؾــً  صــاحِلَ

ـْرُ ه ،وإن َمْظَجَزه كَِزٌ  .واحلقائِج إَصؾقَّ ِ  ،رظقَّ ِ ـالشوالـػؼاِت  َُ ْرَجـك  ُُ ـَرٌض ٓ  ََ ؼـقَؿ  ،مو  ُُ ـف من  ََ َلِز

ـ ََيُجُّ  َُعتِؿُر ظـف ،ََ ُُشَسُط لُقجقَِـف ظـذ  .وإن ُظقيِفَ َعَد اإلحرامِ  ،وُُيزُئ ظـف ،َـ حقث َوَجَبا ،و و

فا َِ ََ  ،وهق زوُجفا ،ادرمةِ ُوجقُد ََمَْر ُرُم ظؾقف ظـذ التلَقـِد َـََسـٍ  مو  بـاٍح  ،ـ ََتْ َُ وإن َـاَت  ،مو شـبٍ  

اه ََ ـ َلِز  .[ُمْخِرَجا َـ َتِرَكتِف :ََ

كوشـى ععـ   ،ومو يتعؾؼ هبو ،وافصـقوم ،وافزـوة ،و ذـر ادمفػ أحؽوم افصالةدّ  :َـاشب  الباب

   -إذ هق رــ مـ أرـون اإلشالم :ذفؽ أن يذـر أحؽوم احلٍ

 :ـ افصالة وافصقم وافزـوة ٕمريـره ظوإكام أّخ 

 -خر إمر، وعؼقي إرـون ؾرضً ؿبؾفإٓكف مل يػرض إٓ يف  ,1

وافصالة افتـل بـى  ،عخالف افصقم، افذي جيى يف افعوم ،ٕكف ٓ جيى يف افعؿر إٓ مرة ,2

 -يف افققم مخس مرات
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عبـودة وزمواـو، مؽـون اف :وهـق يف افؾغـي ,وعػـت  افســغ وـســره,مجع مـسـؽ  :ادـاشؽ* 

يتعبــ ون ؾقــف،  اً متعبـ  :أي (1)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) :ومــف ؿقفــف لعــوػ

 -ثؿ شؿقً أمقر احلٍ ـؾفو مـوشؽ

   -وإضوحل ،وذع  اهل ي ،وافعؿرة ،احلٍ :وادراد هـو

ٍ   قً أظامُل ؿ  وإكام ُش   ؾ ؾقفـو أظـامُل عَؿـٕن افــوس يـسددون إػ إمـوــ افتـل يُ  :مـوشؽ احل

 -رةاحلٍ وافعؿ

 -هق افؼص  إػ معّظؿ :افؼص ، وؿقؾ :,عػت  احلوء وـسـرهو, احلج لغ * 

 -^ظذ مو جوء يف شـي افـبل  ،افتعب  هلل علداء ادـوشؽ :وً صـرظو

 -افزيورة :فغيوالعؿرة 

 -^ـام جوء يف شـي افـبل  ،افتعب  هلل علداء مـوشؽ افعؿرة :وً صـرظو

 إلمجاعوا ،والسـ  ،الؽتاب :إصؾ يف وجقب احلج. 

ــف لعــوػؾ ـــ افؽتــوب ؿقف ﮹ ) :ؿ ﮷ ﮸  ﮶  ﮵  ﮳ ﮴ ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

   -(2)(﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ـَِل اإِلْشَلُم َظَذ ََخْسٍ » :ح يٌ اعـ ظؿر  :ومـ افسـي  -(3)«َواحَلج   ..َُ

اُس »" :وً مرؾقظـ وحـ يٌ أ  هريـرة  ـا الـَـّ َ ـقااْلــَ  َظَؾـْقُؽُؿ  اهللَُقـْد َفـَرَض  ،َمُّيُّ  -«جَّ َفُ جُّ

ؾَّ َظوٍم َيو َرُشـقَل  :َرُجٌؾ  َؾَؼوَل  ـُ ًَ  ؟اهللَِأ  :َلـْق ُقْؾـُ  » :^ اهللَِؾَؼـوَل َرُشـقُل  ،وً َحتَّـك َؿوهَلَـو َثاَلثـ ،َؾَسـَؽ

   -(4)«--َودََا اْشَتَطْعُتؿْ  ،َلَقَجَبْ   ،َكَعؿْ 

                                 
 (-34: )احلٍ (1)

 (-97: )ظؿران آل (2)

 -(16« )مسؾؿ»و(، 8« )افبخوري» أخرجف (3)

 -(1337« )مسؾؿ» أخرجف (4)
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 -(3)ووؽرمه ،(2)واعـ حزم ،(1)كؼؾف اعـ ادـذر ،مـعؼ  ظذ ؾرضـقتف :واإلمجوع

   .(والُعؿرُة واجبانِ احَلجُّ ) :ققلف

 -ع أ ادمفػ ـالمف عبقون حؽؿ احلٍ وافعؿرة، وعّغ أاام واجبون

 :والدلقؾ ♦

 ِجَفــودٌ  :حـ يٌ ظوشةـي  ,1
ِ
َـّ ِجَفــاٌد َٓ قَِتـاَل فِقــفِ  ،َكَعــؿْ » :^َؿـوَل  ؟َظــَذ افـ َسـوء  :َظَؾـْقِف

َـّ » :ؾؼقفـف ،(4)«جُّ َواْلُعْؿـَرةُ اْلـَ   لـ ل ظـذ افقجـقب، ــام هـق معؾـقم يف تـل مــ إفػـوظ اف «َظَؾـْقِف

 -أصقل افػؼف

ـا َرُشـقَل » :ؾؼـول ^أكف ألك افـبـل  ،ح يٌ أ  رزيـ افعؼقع ,2 ٌٌ َكبِـٌر َٓ  إِنَّ َمِب  ،اهللَُِ صــق

ْسَتطِقُع  ، فَؼاَل  ،َوَٓ اْلُعْؿَرةَ  ،جَّ اْلـَ  َُ ـَ ـْ َمَِقَؽ » :^َوَٓ الظَّْع  -(5)«َواْظَتِؿرْ  ،اْحُجْج َظ

ؾألن إمر فؾقجقب، وؿ  ظطػفو ظذ احلـٍ، وإصـؾ افتسـووي عـغ  :مو وجقب افعؿرةوأ

 -وادعطقف ظؾقف ،ادعطقف

َو َفَؼِريـَُي » :ؿول اعـ ظبوس َـ ُ  ،(6)«اهللٍِ  يِف ـَِتـوِب اْفــحَ إاَّ َْ َمـوُم َأ َٓ َأْظَؾـُؿ يِف إِجَيـوِب » :َؿـوَل اإْلِ

                                 
 (-51صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (1)

 (-41صـ) حزم ٓعـ «اإلمجوع لىمرا»: اكظر (2)

 (-2.118) فؾؽوشوين «افصـوشع ع اشع»: اكظر (3)

(، 3792« )حبون اعـ»و(، 3974« )خزيؿي اعـ»و(، 2991« )موجف اعـ»و(، 42.198« )أَ » أخرجف (4)

، (9.36« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 4.571« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.345« )اف ارؿطـل»و

ًْ »: وؾقف( 1529« )افبخوري» ظـ  وعـحقه : َؿوَل ؟ ُكَجوِه ُ  َأَؾالَ ، افَعَؿؾِ  َأْؾَضَؾ  اجِلَفودَ  َكَرى، اهللَِّ َرُشقَل  َيو»: َؿوَف

َـّ ، َٓ »
ٍ  : اجِلَفودِ  َأْؾَضَؾ  َفؽِ ورٌ  َح  -«َمْزُ

« موجف اعـ»و(، 2637« )افـسوشل»و(، 939« )افسمذي»و(، 1819« )داود أعق»و(، 26.194« )أَ » أخرجف (5)

، وصححف( 1.481« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3991« )حبون اعـ»و(، 3949« )خزيؿي اعـ»و(، 2996)

 (-4.329« )افؽزى» يف وافبقفؼل

 -(3.218) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»: اكظر (6)
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ـْ هَ  وً اْفُعْؿَرِة َحِ يث  -(2()1)«َوَأَص َّ ِمـْفُ  ،َذاَأْجَقَد ِم

ِػ اْلـؿُ  ،احلر   ،ْسؾِؿِ اْلـؿُ ظذ ) :ققلف  .(الؼادرِ  ،َؽؾَّ

 يةسط فقجقب احلٍ وافعؿرة صـروط، وهل: 

   -وهق اإلشالم ،ٕكف ؾوؿ  فةـرط افصحي :ؾغر ادسؾؿ ٓ يص  مـف احلٍ :اإلشلم ,1

   -ٓ جيى ظؾقفؿ احلٍ ,ض، أو ادبعّ افؼـ :شقاًء افرؿقؼ افؽومؾ أي,ؾغر احلر  :احلرُ  ,2

 ،ٕكـف ٓ يؿؾـؽ صــق وً  :آشـتطوظي، وافرؿقـؼ ؽـر مسـتطقع :أن احلٍ مـ صـروضف :والعؾ  ♦

   -ؾامفف فسـق ه

ـ ٍ » :^ فؼقفف :ػ هق افبوفغ افعوؿؾوادؽؾّ  :التؽؾقػ ,3 ََ َل ََ ـْ  ـْ  :ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َظـ ْجـُقِن اْلــؿَ َظـ

ِػقَؼ ْغُؾقِب َظَذ َظْؼؾِ اْلـؿَ  َُ ْسَتْقِؼظَ  ،ِف َحتَّك  َُ ـْ الـَّائِِؿ َحتَّك  َتؾِؿَ  ،َوَظ بِل  َحتَّك ََيْ ـْ الصَّ  (3)«َوَظ

 -ؾغر افؼودر ٓ جيى ظؾقف احلٍ :الؼدرة -4

يؼـقى وع كف  ،ؾقؽقن ظـ ه ادول افذي يـػؼف يف حجف ،وموفف ،افؼودر عب كف :ُراد َفوالؼادر هـا 

 -ظذ ذفؽ

ةً يف ُظُؿِره ) :ققلف رَّ ََ).   

 -احلٍ وافعؿرة جيبون يف افعؿر مرة واح ة

اُس » :ح يٌ أ  هريرة  :وُدل هلذا ♦ ـا الـَـّ َ ـقا، اْلــَ  َظَؾـْقُؽُؿ  اهللَُقـْد َفـَرَض  ،َمُّيُّ جَّ َفُ جُّ

ا َرُشقَل  :َفَؼاَل َرُجٌؾ  َُ َلَ ،َفَسَؽَ   ؟اهللَِمُكؾَّ َظاٍم  ََ ا   ،َكَعـؿْ  :َلْق ُقْؾـُ   :^ اهللِ، َفَؼاَل َرُشقُل اً َحتَّك َقاهَلَ

   -(4)«َودََا اْشَتَطْعُتؿْ  ،َلَقَجَبْ  

                                 
 -أَ  ظـ عنشـوده (4.359« )افؽزى» يف افبقفؼل أخرجف (1)

 -لقؿقي اعـ: واختورهو، مستحبي افعؿرة أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

( 6.488« )افؽزى» يف وافـسوشل(، 1423« )افسمذي»و(، 4491« )داود أعق»و(، 2.254« )أَ » أخرجف (3)

 (-6.699« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف، ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ(، 2941« )موجف اعـ»و

 -(1337« )مسؾؿ» أخرجف (4)
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ـَ َحـاٍَِس » : وح يٌ اعـ ظبوس َْ ـا َرُشـقَل  :َفَؼـاَل  .^، َشـَلَل الـَّبِـل َمنَّ إَْقَرَع  َُ

ًة َواِحَدةً  ،جُّ يف ُكؾ  َشـَ ٍ اْلـَ   ،اهللِ رَّ ََ ًة َواِحَدةً  :َقاَل  ،؟َمْو  رَّ ََ ْؾ  ـْ زَ  ،ََ عٌ َفَؿ    -(1)«اَد َفُفَق َتَطقُّ

ؾنن اهلل ٓ يلمر ظبوده عام يةؼ ظؾـقفؿ مةـؼي ؽـر لتؿؾـي،  :سـر افةـريعي وشامحتفووهذا مـ يُ 

وفق أمر مجقع ادسؾؿغ عوحلٍ ـؾ ظوم فؽون يف ذفؽ مـ ادةـؼي واحلـرج وافضــقؼ مـو ٓ يعؾؿـف إٓ 

   -اهلل

   .(ظذ اْلَػْقرِ ) :ققلف

 -ؾنكف جيى ظذ ادسؾؿ أن حيٍ ظذ افػقر وٓ يمخر إذا لقاؾرت صـروط احلٍ 

 :والدلقؾ ♦

ـقااْلــَ  َظَؾـْقُؽُؿ  اهللُْد َفـَرَض َقـ» :^ ؿقفف ,1 ، ومــ ادؼـرر ظــ  اجلؿفـقر يف (2) «...جَّ َفُ جُّ

 -أن إمر يؼتضـل افػقريي :أصقل افػؼف

ُؾقا إَِػ » :وً مرؾقظ ح يٌ اعـ ظبوس ,2 ْعـِل ،ج  اْلـَ  َتَعجَّ ـْدِري  ،اْلَػِرَُضـ َ  :َُ َُ  َٓ َفـنِنَّ َمَحـَدُكْؿ 

ْعِرُض َلفُ  َُ ا  ََ»(3)- 

قُّ ) :ققلــف ــَبا يف احَلــج  ََعرفــ َ  ،واجلـــقنُ  ،فــنن زاَل الــر  َصــََّّ  :ويف الُعؿــرةِ قبــَؾ َضقافِفــا ،والص 

   .(اً َفْر 

 ،دجــقنأو أظتؼ افرؿقؼ، أو ظؼؾ ا ،علن عؾغ افصبل :إذا صور مـ أهؾ افقجقب يف أثـوء احلٍ

 :ؾوحلؽؿ حقـفو

ؿبـؾ ضؾـقع  :أي, ف، أو عع  افقؿقف ويف وؿتـفشإن ـون ذفؽ ؿبؾ افقؿقف ععرؾي أو يف أثـو ,أ 

                                 
 يف واحلوـؿ(، 2.278« )اف ارؿطـل»و(، 2886« )موجف اعـ»و(، 1721« )داود أعق»و(، 5.331« )أَ » جفأخر (1)

 -(6.8« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 4.326« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.293« )ادست رك»

 -هريرة أ  ح يٌ مـ (1337« )مسؾؿ» أخرجف (2)

« اجلومع صحق » يف إفبوين وصححف (،1.383« )مؽي أخبور» يف ػوـفلواف(، 5.331« )أَ » أخرجف (3)

(2957-) 
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   -ؾقجزشف ظـ حجي اإلشالم :، ؾرجع ووؿػ يف افقؿً,افػجر مـ يقم ظرؾي

  -ٕكف ؾوت رــ افقؿقف ععرؾي :إن ؾوت ذفؽ مل جيزشف ,ب 

، وإن وً ؾ افةــروع يف ضـقاف افعؿـرة، ؾناـو لصـ  ؾرضـؾنن وؿع ذفؽ ؿب :أمو عوفـسبي فؾعؿرة

  -وفق أظوده ،وً يف أثـوشف، ؾال لؽقن ؾرض وؿع عع ه أو

   .(.وفِْعُؾف  َـ الصبل  والَعْبِد َكْػلً ) :ققلف

وٓ جيـزشفام ظـــ حجــي  ،فـام صــحق ، فؽـــف يؼـع كػــالً ؾــنن حجّ  ،أو افرؿقـؼ ،إذا حـٍ افصــبل

 -اإلشالم

ْوَحــالِ  اً َلِؼــَك َرْكبــ ^ من رشــقل اهلل» :ؾؾحــ يٌ اعـــ ظبــوس :أمــو ـقكــف يصــ  مـــفام ,  ،َِالرَّ

َرَمٌة َصبِقّ  َْ َذا َحج   :، َفَؼاَلْ  اً َفَرَفَعْ  إَِلْقِف ا  -(1)«َوَلِؽ َمْجرٌ  ،َكَعؿْ  :فَؼاَل  ؟َمهِلَ

ـ ٍ » :^ فؼقفف :ؾألن افصبل ؽر مؽؾػ :أمو ـقكف ٓ جيى ظؾقفامو , ََ َل ََ ـْ   ..،.:ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َظ

َتؾِؿَ  بِل  َحتَّك ََيْ ـْ الصَّ  -(2)«َوَظ

دـو ؾـقفام مــ  :لطـقل ؾؾـؿ جيبـو ظـذ افعبـ  ,احلـٍ وافعؿـرة :أي,ؾألن م هتام  :وأمو افعب  ,

 -إعطول حؼ شـق ه

ؿـول رشـقل اهلل  :ؾؾـام روى اعــ ظبـوس ؿـول :ـقكف ٓ جيزئ ظـ افػرض عؾ يؼع كػـالً وأمو  ,

َ  َصبِلٍّ َحجَّ َُ » :^ ُُّ ـَْث َم َؾَغ احْلِ ََ ً  ُمْخَرى ،ؿَّ   -(3)«....َفَعَؾْقِف َمْن ََيُجَّ َحجَّ

 -وً يؼع ؾرض ؾؿؾ ،ٕاام فقسو مـ أهؾ افتؽؾقػو

                                 
 (-1336« )مسؾؿ» أخرجف (1)

( 6.488« )افؽزى» يف وافـسوشل(، 1423« )افسمذي»و(، 4491« )داود أعق»و(، 2.254« )أَ » أخرجف (2)

 (-6.699« )ادـر فب را» يف ادؾؼـ اعـ وصححف، ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ(، 2941« )موجف اعـ»و

 واحلوـؿ(، 469 .2« )افؽومؾ» يف ظ ي واعـ(، 3.149) «إوشط» يف وافطزاين(، 3959« )خزيؿي اعـ» أخرجف (3)

 -(6.16« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 3.325« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.481« )ادست رك» يف
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َؽـَف الركقُب  :والؼادرُ ) :ققلف َْ ـ َم ْغِ دِِْهؾِف ،اً وَوَجَد زاد ،ََ    .(وراحؾً  صاحِلَ

   :مـ لقؾر ؾقف أمران :الؼادر

ٓ يؼــ ر ظــذ افرـــقب، ؾغــر  وً أو مريضــ ،اً ؾــال يؽــقن ـبــر :أن يؿؽــف رـــقب افرواحــؾ (1

 ،أمو افققم ؾؿع وجـقد افطـوشرات ،يف وؿً افرواحؾ اً افؼودر ٓ جيى ظؾقف احلٍ، وهذا ـون مقجقد

 ،يف افتـؼؾ عـغ ادةـوظر فؽـ ؿ  يؽقن ظ م افؼ رة ،,عحؿ  اهلل, اً وافسـقورات أصب  إمر مقسقر

 -وهذا مقجقد

 -وافراحؾي افصوحلغ دثؾف أن جي  افزاد (2

 -وكحقه ،ومؾبس ،وصـراٍب  ،مـ ضعومٍ  :مو يتزود عف ادسوؾر يف شػره :والزاد

 :دو جوء يف ح يٌ اعـ ظؿـر ؿـول :وشـقؾي افتـؼؾ افتل يستخ مفو ويرـبفو يف افسػر :والراحؾ 

اُد َوالرَّ » :ؿول ؟مو يقجى احلٍ ،يو رشقل اهلل :ؾؼول -^جوء رجؾ إػ افـبل     -(1)«اِحَؾ ُ الزَّ

 وً ، ؾؾـق ــون صــريػ,لؽقن افراحؾي ٓشؼي عؼ ره ومؽوكتف :أي, :(صاحلغ دهؾف) :ومعـك ؿقفف

 -ذا جوه ومل جي  إٓ راحؾي ٓ لصؾ  دثؾف ؾال جيى ظؾقف

ؾوظتز ؾقف افصـالحقي، ـوفـػؼـي وافسـؽـك يف  ،صـرظل عف أمرٌ  أكف يتعؾُؼ  :وظؾ  اصساط ذلؽ ♦

 -ظؾقف اً لؽؾقػ اإلكسون مو ٓ يصؾ  فف ضـرر وٕن يف ،حؼ افزوجي

   .(واحلقائِج إَصؾقَّ ِ  ،رظقَّ ِ ـَعَد قضاِل القاجباِت والـػؼاِت الش) :ققلف

 : تجِ وُ ز آشتطوظي إٓ إذا لقؾرت ظـ ه وَ عتَ هـوك أمقر ٓ لُ 

ؼــوت افـػ :أو فمدمقــغ، ؾقــ خؾ ؾقفــو ،افــ يقن هلل لعــوػ :وادــراد  ــا :ؿضــوء افقاجبــوت -1

ورات، وافقاجبي فؾزوجي وإؿورب،   -وكحق ذفؽ ،واف يقن ،افـذوروافؽػَّ

ٕن ذمتف مةـغقفي عـف، وعـف  :ؾؾق ـون ظؾقف ديـ ؾال جيى ظؾقف احلٍ حتك يؼضـقف :وظذ هذا •

                                 
 يف واحلوـؿ(، 2421« )اف ارؿطـل»و(، 2896« )موجف اعـ»و(، 467)« افـسوشل»و(، 813« )افسمذي» أخرجف (1)

 -إفبوين وضعػف(، 4.339« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.442« )ادست رك»
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 -إػ عراءهتو حوجيٌ 

مــ افـػؼوت افتل حيتوجفو فإلكػوق ظذ كػسف وظـذ أوٓده  :وادراد  ا :افـػؼوت افةـرظقي -2

كػؼتف أفػ ريول وحجـف يؽؾـػ أفـػ ريـول، ؾالعـ  أن  ًؽر إشـراف وٓ لبذير، وظذ هذا فق ـوك

 -وإٓ ؾال جيى ظؾقف احلٍ ،ريول ٕفػغ اً يؽقن واج 

يـ ادؼـ م ظـذ ؾـألن ذفـؽ مؼـ م ظـذ افـ َ  ،ومموكي ظقوفف ،وأمو ـقاام ؾوضؾغ ظـ مموكتف ,

 -ؾألن يؼ م ظذ احلٍ عطريؼ إوػ ،احلٍ

َْ ً اْلـؿَ َكَػك َِ » :ويف احل يٌ ُؼقُت  ،ْرِل إِ َُ ـْ  ََ ُُضـقَع   -(1)«َمْن 

وهـذه تتؾـػ مــ صـخص  ،مو حيتوجف اإلكسون وٓع  مـفـو :وادراد  ا :احلقاشٍ إصؾقي -3

 -فؽـ هـوك حقاشٍ يتػؼ ؾقفو اجلؿقع ،إػ آخر

ؾفـذه حـقاشٍ  :وكحقهـووأٓت افؽفرعوشقـي افالزمـي  ،وافػـرش ،وادسـؽـ ،افسـقورة :َهالف

أو  ،إفقفـو مـثالً  وً وٓ أدري هـؾ أصـسي عـف ثالجـي لتوجـ ،ظــ ي مـول :حيتوجفو ـؾ أح ، ؾؾق ؿـول

   ؟ؼقؿتفوؾفؾ أعقع ادؽقػوت أو افسـقورة أو افػرن ٕحٍ ع ،مو ظـ ي مول :أحٍ عف، أو ؿول

 -ٕن هذه حقاشٍ أصؾقي ٓ ؽـك فؽ ظـفو :ٓ :ؾـؼقل

ــام فـق ــون ظــ ه شــقورلون وٓ حيتـوج إٓ واحـ ة،  :احلوجي ؾــعؿ إن ـوكً زاش ة ظـ :فؽـ

 -وكحق ذفؽ

ْرُ ه ،وإن َمْظَجَزه كَِزٌ ) :ققلف َُ ْرَجك  ُُ َرٌض ٓ  ََ ـ ََيُجُّ  ،مو  ََ ؼقَؿ  ُُ ف من  ََ َُعتِؿُر ظـف ،َلِز    (.و

إذا ــون ادــوكع مــ احلــٍ ــز شـــ صـِحبف ضــعػ احلرــي، أو مــرض ٓ يرجـك زوافــف، ؾــنن 

 -ون حقـفو يؾزمف أن يـقى مـ حيٍ ويعتؿر ظـفاإلكس

                                 
« إوشط» يف وافطزاين(، 9133) «افؽزى» يف وافـسوشل(، 1692) «داود أعق»و(، 36 .11) «أَ » أخرجف (1)

 عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ، وصححف( 145 .1« )ادست رك» يف وـؿواحل(، 4249) «حبون اعـ»و(، 5.226)

 -ظؿرو
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ـِ  الـَقَداعِ  :ح يٌ اعـ ظبـوس ؿـول :والدلقؾ ♦ ـْ َخـْهَعَؿ َظـاَم َحجَّ ـ َِ ـَرَمٌة  َْ ـا  :َقاَلـْ   ،َجـاَلِت ا َُ

ْسـَتطِقعُ  اً َكبِـر اً َظَذ ِظَبـادِِه يِف احَلـج  َمْدَرَكـْ  َمِب َصـْق  اهللِإِنَّ َفِرَُضَ   ،اهللَِرُشقَل  َُ ْسـَتِقَي َظـَذ  َٓ  َُ َمْن 

اِحَؾ ِ  ْؼِض  ،الرَّ َُ  -(1)«َكَعؿْ » :َقاَل  ؟ل َظـُْف َمْن َمُحجَّ َظـْفُ ـَفَفْؾ 

ــا َرُشــقَل » :ؾؼـول ^أكــف ألــك افـبــل » :وحـ يٌ أ  َرِزيـــ  ٌٌ َكبـِـٌر َٓ  إِنَّ َمِب  ،اهللَُِ صـــق

ْسَتطِقُع  ، فَؼاَل اْلـَ  َُ ـَ ـْ َمَِقَؽ  :^ جَّ َوَٓ اْلُعْؿَرَة َوَٓ الظَّْع  -(2)«َواْظَتِؿرْ  ،اْحُجْج َظ

ومل يرج عرؤه، ؾقؾزمف أن يؼـقؿ ظــف مــ حيـٍ ويعتؿـر،  ،ؾؿـ ظجز ظـ احلٍ عب كف وَؿِ َر عامفف

عـال  وً ، أمـو فـق ــون لزظـوً أو جموكـ ،فؽـ ٓع  مـ ظؾؿ ادحجقج ظـف، وشقاء ـوكً لؾؽ افـقوعي عاملٍ 

 -ـرف دـ حٍظؾؿ افعوجز ؾال لعتز ظـف، وإكام لـص

   .(َـ حقث َوَجَبا) :ققلف

 ,وهـق مــ أهـؾ افؼصــقؿ,زي  مريض  :فؿهلً افـوشى مـ عؾ  ادقـؾ وادـقى،  خروجيؽقن 

 ،أو اد يـــي ،أو يعتؿــر ظـــف مـــ مؽــي ،فــقحٍ وً ؾؾــق أكــوب صخصــ ،ؾقجــى أن يـقــى مـــ افؼصـــقؿ

 -(3)ٕن افؼضوء يؽقن عصػي إداء :و ؾال يص وكحقمه

   .(وإن ُظقيِفَ َعَد اإلحرامِ  ،ظـف وُُيزئُ ) :ققلف

ؾوحلجـي افتـل  ،ثؿ صػل ععـ  ذفـؽ ،فقحٍ ظـف وً ٓ يرجك عرؤه صخص وً إذا أكوب ادريض مرض

ؾ وأكوب هبو ٓ تؾق مـ حوفتغ َـّ    :َو

ولؽقن احلجي فؾـوشى وظؾقف افـػؼي إن ظؾؿ عةـػوء  ،ؾال جيزشف :إن َعِرأ ؿبؾ أن حيرم افـوشى ,1

                                 
 (-1335« )مسؾؿ»و(، 1854« )افبخوري» أخرجف (1)

« موجف اعـ»و(، 2637« )افـسوشل»و(، 939« )افسمذي»و(، 1819« )داود أعق»و(، 26.194« )أَ » أخرجف (2)

، وصححف( 1.481« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3991« )حبون اعـ»و(، 3949« )خزيؿي اعـ»و(، 2996)

 (-4.329« )افؽزى» يف وافبقفؼل

: واختوره مؽي، مـ ـون وفق عؾ ه، ؽر مـ ـون وفق، يـقى أن فف عؾ عؾ ه، مـ يـقى أن يؾزم ٓ أكف: افثوين افؼقل (3)

 -وافعثقؿغ، عوز اعـ
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 -ـقى إن مل يعؾؿ افـوشى عةػوشفأو ظذ اد ،مقـؾف

 -ؾقجزشف :وإن َعِرأ عع  اإلحرام، أو عع  افتحؾؾ مـ اإلحرام وافػراغ مـف ,2

فا) :ققلف َِ ُُشَسُط لُقجقَِف ظذ ادرمةِ ُوجقُد ََمَْر    .(و

 -فقحٍ معفو وً أن ب  لرم :هذا صـرط خوص عودرأة وهق

ـُ َِـَٓ ََيِـ» :وً مرؾقظـ ح يٌ أ  هريرة  :والدلقؾ ♦
َِ ـَرَمةٍ ُتـْم َْ

ِٓ َمْن  ،َواْلَقـْقِم أِخـرِ  اهللِؾُّ 

 ٌ ََ َعَفا ُحْر ََ ْقٍم َوَلْقَؾٍ  َلْقَس  َُ سـَرَة  ََ    -(1)«ُتَسافَِر 

ـ ً » :أحُ  افصحوعي ^و ؿول فؾـبل ودّ  ـَرَمِي َحاجَّ َْ  :َقـاَل  .اْكُتتِْبُ  يِف َغْزَوةِ َكَذا َوَكَذا َوَخَرَجِ  ا

َرَمتـِـَؽ  اْذَهـْ  َفُ ـجَّ » َْ ـَع ا ؾفـذا افرجـؾ خــرج فؾجفـود وزوجتـف فؾحــٍ ومعفـو جمؿقظـي مـــ  (2)«ََ

عـوٓكطالق  ^ومـع هـذا أمـره افـبـل   ،وافرجول افذيـ معفو هؿ أؾضؾ اخلؾؼ ععـ  إكبقـوء ،افـسوء

 -معفو ولرك اجلفود

ُرُم ظؾقف ظذ التلَقِد َـََسٍ   ،وهق زوُجفا) :ققلف ـ ََتْ ََ باٍح  ،مو  َُ    .(مو شبٍ  

 ن ادحرم هق ـوفتويلأعّغ  ،دو ذـر أن ادحرم صـرط فؾؿرأة:   

 -  افزوج -أ

 :عوفـسى، وهؿ شبعي , عقظذ افتل,مـ حترم ظؾقف  -ب

  -وإن ظال ،إب ,1

   -وإن كزل ،آعـ ,2

 (-صؼقؼ، وٕب، وٕم) :مـ أي اجلفوت افثالث ،إخ ,3

 -افعؿ مـ اجلفوت افثالث ,4

  -وً اخلول مطؾؼ ,5

                                 
 (-1339« )مسؾؿ»و(، 1988« )افبخوري» أخرجف (1)

 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1341« )مسؾؿ»و(، 3996« )افبخوري» أخرجف (2)
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   -اعـ إخ ,6

   -اعـ إخً ,7

 :مـ حترم ظؾقف عسبى مبوح، ويةؿؾ أمريـ -ج

 -ادصوهرة ,1

 -وافرضوع ,2

ـَ » :حلــ يٌ اعـــ ظبــوس :وهــؿ ـودحــورم عوفـســى ،حيــرم ظؾقفــو شــبعي :فبالر ــاع ــ َِ ــُرُم  ََيْ

ـَ الـََّسِ  
َِ ُرُم  ا ََيْ ََ َ اِع   -(1)«الرَّ

  :حيرم أرععي :وَادصاهرة

 -أعق زوجفو ,1

 -اعـ زوجفو ,2

  -زوج عـتفو ,3

 -وهمٓء افثالثي حيرمقن عوفعؼ 

 -إٓ إذا دخؾ علمفو ؾتؽقن حقـفو رعقبي فف وً وٓ يؽقن لرم :زوج أمفو ,4

لـرم، وهـل أم  :أي -ؾفمٓء هؿ ادحورم، وخرج عذفؽ مـ حرمـً ظؾقـف عسـبى ؽـر مبـوح

 -حرام ظذ مـ زكك هبو فـادزين هبو وعـوهتو، ؾ

أن حتريؿفو عسبى ؽر مةـروع ؾؾؿ يثبً عف حؽؿ إعوحي افـظر، ــوفتحريؿ افثوعـً  :والعؾ  ♦

 -عوفؾعون

اه) :ققلف ََ ـ َلِز ََ    .(ُمْخِرَجا َـ َتِرَكتِف :وإن َاَت 

 :ؾال خيؾق مـ حوفتغ ،إذا موت اإلكسون وهق مل حيٍ

وخُيـرج مــ  ،ووجى ظؾقف فؽـف ؾرط يف أداشف، ؾقجـى أن حُيَـٍ ظــف ،أن يؽقن احلٍ فزمف ,أ 

                                 
 (-1447« )مسؾؿ»و(، 2645« )افبخوري» أخرجف (1)
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 -أو مل يقص ،ٕن هذا ديـ ظؾقف، وشقاٌء أوصـك عذفؽ :رأس مول لِرـتف

ـُ اهللِ َمَحؼُّ َِاْلَؼَضالِ » :^ؿقل افـبل  :وُدل لف ♦ ُْ    -(1)«َفَد

 -ـ يـ أدمل ،وٕكف حؼ واجى لص  افقصـقي عف، ؾؾؿ يسؼط عودقت

 -وهذا مو أصور إفقف ادمفػ

مل يؼ ر مـ حغ عؾقؽـف ظـذ  وً أو مريض ،اً ـام فق ـون صغر :فأن يؽقن احلٍ مل جيى ظؾق ,ب  

إن ,وٓ يممر وارثف علن حيٍ ظـف مـ موفف، وفق ؾعؾ وارثف ذفؽ ؾـوٕجر يصـؾف  ،احلٍ، ؾنكف ٓ يلثؿ

 -ويؼول يف افعؿرة مو ؿقؾ يف احلٍ ،,صوء اهلل

 

 

 

 

 

                                 
 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1148« )مسؾؿ»و(، 1953« )افبخوري» أخرجف (1)
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 :قال ادملػ 

قؼاُت َمْهِؾ اددُـ ِ ] َِ ـِ  ،ْ ػ ُ اْلــُج وادغـرِب  ،رَ ـوَصـ ،ومهِؾ الشامِ  ،ُ َؾْقَػ ِ ـذو الْ  :و ومهـِؾ الـقؿ

َؾْؿَؾؿُ  رَّ ظؾقفا َــ غـِرهؿ ،وهل ٕهؾِفا ،ِرِق ذاُت ِظْرٍق ـومهِؾ ادش ،ومهِؾ َكْجٍد َقْرنٌ  ،َُ ََ ـْ  ــ  ،ودَ ََ و

َ  فؿـفا ؽَّ ََ ـؾ   ،َحجَّ َـ مهِؾ  ال :وَمْصـُفُر احَلـج   .وُظؿرُتف َــ احْلِ ٌر َــ ذي ـوظْشـ ،وذو الَؼعـدةِ  ،َصـقَّ

جَّ ِ 
 .[احْلِ

ًِ َوُهقَ  ،مَجُْع ِمقَؼوٍت » :ادقاقق  ـَ اْفَقْؿ َمـوِن َأِو اْفــؿُ اْفَؼـْ ُر  :َوُهَق ِمْػَعوٌل ِم ـَ افزَّ ُد فِْؾِػْعـِؾ ِمـ َح َّ

 -(1)«َؽونِ اْفـؿَ 

 -(2)ومقضع اإلحرام فف ،زمون افـسؽ :واصطالحوً 

قؼاُت مَ ) :ققلف َِ    .(ُ َؾْقَػ ِ ـذو الْ  :ْهِؾ اددُـ ِ و

  -ومؽوكقي ،زموكقي :ادقاؿقً فؾحٍ وافعؿرة كقظون 

 وادؽوكقي مخسي هل: 

ـقؾـق، ومــ  (13) ^وعقــف وعـغ مسـج  افـبـل  ،وهق مقؼـوت أهـؾ اد يــي :ذو احلؾقػ  ,1

لسؿقف افعومـي وهق أعع  ادقاؿقً ظـ مؽي، ويسؿك وادي افعؼقؼ، و ،ـقؾق (429)ادقؼوت إػ مؽي 

 -أو آعور ظع ،أن أعقور

   .(ْ ػ ُ اْلـُج وادغرِب  ،رَ ـوَص ،ومهِؾ الشامِ ) :ققلف

ًْ ععـَ  مـو ـوكـً لطـي فؾحجـوج،  ,،وهل ؿريي ؿ يؿي جرؾتفـو افســققل :اجل ػ  ,2 ؾخرعـ

اَها إَِػ اجلُ » :^ف ظقة افـبل  :اكتؼؾً إفقفو مـ اد يـيو ،وـوكً ؾقفو احلؿك    -(3)«ْ َػ ِ َواْكُؼْؾ ُُحَّ

                                 
 (-2.3) حجر ٓعـ «افبوري ؾت »: اكظر (1)

 (-1.345) ؿ امي ٓعـ «اإلؿـوع»و(، 1.471) فؾؼعقـل «ادحتوج مغـل»: اكظر (2)

 -ظوشةي ح يٌ مـ( 1376« )مسؾؿ»و(، 1889« )افبخوري» أخرجف (3)
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وهـل عؾـ ة  ،ٕاو ـوكً آكذاك عؾ  ـػر، ودو خرعً اجلحػي أصب  افــوس حيرمـقن مــ راعـغ

 -ؿبؾفو، وأن ُظِؿَر مقؼوت اجلحػي عع  راعغ عؽقؾقات

َؾْؿَؾؿُ ) :ققلف َُ ـِ     .(ومهِؾ القؿ

قـف وؾ ،ـقؾـق (85) وعقـف وعغ أهـؾ مؽـي وهق مقؼوت أهؾ افقؿـ، ظومر إػ أن، :ُؾؿؾؿ ,3

 -ؾوضؿي افسع يي :إػ امرأة حػرلف اشؿفو إكف كسبيٌ  :ؼوليُ  ،سؿك افسع ييلُ  ع رٌ 

   .(ومهِؾ َكْجٍد َقْرنٌ ) :ققلف

ويسؿك افسـقؾ افؽبر، وهق مقؼوت أهـؾ كجـ  وافطـوشػ، ويبعـ  ظــ مؽـي  :قرن ادـازل ,4

 -ـقؾق (78)

  .(ِرِق ذاُت ِظْرٍق ـومهِؾ ادش) :ققلف

 وكحـقهؿ، وذاُت  ،واهلــ  وعوـسـتون ،وإيران ،ـوفعراق :دةـرقوهل ٕهؾ ا :ذات ظرق ,5

 -ـقؾق (89)ويبع  ظـ مؽي ؿراعي  ،وهق يف مـطؼي لسؿك افضـريبي ،مـ ثرة أن ؿرييٌ  :ظرق

رَّ ظؾقفا َـ غِرهؿ ،وهل ٕهؾِفا) :ققلف ََ ـْ     .(ودَ

 -أو مـ ؽرهؿ ،شقاًء ـون مـ أهؾفو ،هذه ادقاؿقً هل فؽؾ مـ مّر ظؾقفو

َْهـِؾ ادَِدُـَـ ِ  ^إِنَّ الـَّبِلَّ » :ح يٌ اعـ ظبوس :والدلقؾ ♦ ِٕ ـَ   ـْلِم  ،َذا احُلَؾْقَػـ ِ  :َوقَّ َْهـِؾ الشَّ ِٕ َو

َْهِؾ َكْجٍد َقْرَن ادَـَاِزلِ  ،اجُلْ َػ َ  ِٕ َؾْؿَؾؿَ  ،َو َُ ـِ  َْهِؾ الَقَؿ ِٕ َـّ  ،َو َـّ هَلُ َـّ  ،ُه ِه ـْ َغـْرِ ـ َِ َـّ  ـْ َمَتك َظَؾْقِف َِ ـْ  َود َـّ ِِم

ـْ َكاَن ُدوَن َذلَِؽ  ،َمَراَد احَلجَّ َوالُعْؿَرةَ  ََ ـْ َحْقُث َمْكَشلَ  ،َو ؽَّ َ  ،َفِؿ ََ ـْ 
َِ   َ ؽَّ ََ  -(1)«َحتَّك َمْهُؾ 

َ  فؿـفا) :ققلف ؽَّ ََ ـ َحجَّ َـ مهِؾ  ََ ؾ   ،و    .(وُظؿرُتف َـ احْلِ

فـؿ عوفـسـبي فؾحـٍ، وفق مـ ؽر أهؾفـو، ؾفـمٓء حؽؿ ،وـون ؾقفو ،هق مـ شؽـ مؽي :ادؽل

   -حيرمقن مـ أموــفؿ

ـْ َكاَن ُدوَن َذلَِؽ » :ح يٌ اعـ ظبوس يف ادقاؿقً :والدلقؾ ََ ـْ َحْقـُث َمْكَشـلَ  ،َو َحتَّـك َمْهـُؾ  ،َفِؿ

                                 
 (-1181« )مسؾؿ»و(، 1524« )افبخوري» أخرجف (1)
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ؽَّ َ  ؽَّ َ  ،ََ ََ ـْ 
َِ»(1)- 

   -ثؿ ي خؾ ،ؾقخرج إػ احلؾ وحيرم ،ؾودؽل حيرم هلو مـ احلؾ :مَا العؿرة 

 :والعؾ  يف هذا ♦

فعوشةي حغ أرادْت افعؿـرَة أن حتـرم  ^ٕذن افـبل  :اً مـ احلرم جوشز أكف فق ـون اإلحرامُ  ,1

 -(2)فقالً  ظؾقفو وظذ أخقفو عوخلروج إػ احلّؾ  و صّؼ مـ مؽي، ودَ 

ٍٍ  أكف ُظؾِؿ عوٓشتؼراء أن ـؾ كسٍؽ  ,2 أو ظؿرة، ٓع  ؾقف مـ اجلؿع عغ احلؾ واحلرم،  مـ ح

فقجؿـع عـغ احلـؾ واحلـرم، عخـالف مـو إذا  :ؽي، ؾؽون إحرامـف مــ احلـؾوأؾعول افعؿرة ـؾفو يف م

 -حٍ، ؾنكف ٓع  أن خيرج إػ ظرؾوت ؾقحصؾ فف اجلؿع عقـفام

 ؟ؾؾؿ اختص عوحلٍ ،احل يٌ صومؾ فؾحٍ وافعؿرة :فنن ققؾ

 -دو ؾقف مـ اجلؿع عقـف وعغ إظامر ظوشةي مـ افتـعقؿ :ققؾ

 ؟قيمل لؽـ مؽّ   وظوشةيُ  ،يف ادؽل افؽالمُ  :فنن ققؾ

 -ٓشتقاشفام معـك :هبو ومـ هق ؾقفو ظذ ـؾ حول وً ـ ـون ؿوضـادراد علهؾ مؽي مَ  :ققؾ

ال :وَمْصُفُر احَلج  ) :ققلف جَّ ِ ـوظْش  ،وذو الَؼعدةِ  ،َصقَّ
   .(ٌر َـ ذي احْلِ

 ،ر أن أصـفر احلـٍ لبـ أ مــ أول صـقالؾؼرّ  ,عوحلٍ وهل خوصيٌ ,أصور إػ ادقاؿقً افزموكقي 

 -ولستؿر إػ افعوصـر مـ ذي احلجي

َمْصـُفُر » :واعــ افـزعر ؿـوفقا ،واعــ ظبـوس ،واعــ ظؿـرمو ورد ظـ اعــ مسـعقد،  :والدلقؾ ♦

اٌل اْلـَ   جَّ ِ ـَوَظْش  ،َوُذو اْلَؼْعَدةِ  ،ج  َصقَّ
ـْ ذِي احْلِ

َِ    -(4()3)«ٌر 

                                 
 (-1181« )مسؾؿ»و(، 1524« )افبخوري» أخرجف (1)

 (-1211« )مسؾؿ»و(، 317« )افبخوري» أخرجف (2)

 يف واحلوـؿ(، 3.234« )ف ارؿطـلا»و(، 3.221« )صقبي أ  اعـ»و(، 5.199« )إوشط» يف افطزاين أخرجف (3)

 - (4.569« )افؽزى» يف وافبقفؼل، وصححف( 2.276« )ادست رك»

 مذهى وهق حٍ، أصفر ـؾفو افثالثي إصفر ؾتؽقن، احلجي ذي آخر إػ لستؿر احلٍ أصفر أن: افثوين افؼقل (4)

 -افعثقؿغ: واختوره ادوفؽقي،
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 :قال ادملػ 

ــُ  الـُُّسـِؽ  :اإلحـرامُ ] ـ   .كِقَّ ٌؿ لَعــَدمٍ  ،ُغْســٌؾ  :دُِرُـِده ُشــ ــٌ   ،وَتـظقـٌػ  ،مو َتـَقؿُّ ٌد  ،وَتَطقُّ ـرُّ ـ َــوََتَ

قطٍ  َقَضْغِ  ،ََمِ َْ ُرُم يف إزاٍر وِرداٍل َم ْسـَتَ  ُّ قـقُل  ،ْرطٌ ـوكِقَُّتف َصـ ،وإحراٌم َظِؼَ  َركعتغِ  ،وََيْ ُُ ؿَّ الؾُفـ» :و

ـ  :وَمْفَضـُؾ إكسـا ِ  .«ٌَِس فَؿَ ـع  حقـث حَبْسـَتـِلوإن َحَبَســِل حـا ،ْرُه يلـإين ُمرُُد ُكُسـَؽ كـذا فَقس 

ـِرَم َـالُعؿرةِ يف َمْصـُفِر  :وِصـَػُتف ،التََّؿتُّـعُ  ْػــُرَغ َـفـااْلــَ  من َُيْ َُ ـف ،ج  و َِ ـِرَم َـاحَلج  يف ظا وظــذ  ،َـؿ َُيْ

ـ  َـف وصـاَرْت َقارِ  :ج  اْلــَ  وإن حاَ ْ  ادرمُة فَ ِشـَقْ  فـقاَت  ،إفؼل دمٌ  ََ وإذا اْشـَتَقى  .َكـ ً َمْحَر

 ،ْؾَؽ اْلــؿُ إنَّ احلْؿـَد والـعؿـَ  لـؽ و ،رَُؽ لؽ َلبَّْقَؽ ـلبَّْقَؽ ٓ ص ،َلبَّْقَؽ الؾفؿَّ َلبَّْقَؽ » :ظذ راحؾتِف قاَل 

ُت  ا الرُجُؾ  ،«رَُؽ لؽـٓ َص  ِػقفا ادرمةُ  ،َُُصق   .[وُُتْ

وعوصــر أشـبوهبام  ،أو افعؿـرة إذا أهـؾ عـوحلٍ مص ر أحرم افرجؾ حُيـِرم إحرامـوً  :اإلحرام لغ 

 -وصـروضفام

 -(1)أو حرمي احلرم ،أحرم إذا دخؾ يف ُحْرَمي احلٍ :كقي اف خقل يف افتحريؿ، يؼول :واإلحرام

 -كقي اف خقل يف افـسؽ :اً رظـص

ٕنَّ كقي احلٍ وافعؿرة مقجقدة مـ حغ خرج مــ عقتـف،  :* وفقس ادراد كقي أن حيٍ أو يعتؿر

 -افتؾبس عـسؽ احلٍ أو افعؿرةفؽـ اإلحرام كقي 

فـف ؿبـؾ  بوحـيً عنحرامـف حـّرم ظـذ كػسـف أصــقوء ـوكـً مُ  مَ رِ حْ ٕن ادُ  :وً شؿل اإلحرام إحرام* 

ــف افصــالة  ،وافـؽــوح ،ـوفطقــى :افــ خقل يف افـســؽ ــرُ »وافصـــق ، ومـ ــا التَّْؽبِ ِرُُؿَف  ٕن :(2)«َوََتْ

 ،وإؾعـول اخلورجـي ظــ افصـالة ،افؽـالم مــ وً ادصع عوفتؽبر وافـ خقل يف افصـالة صـور عـقظـ

                                 
 (-12.122) مـظقر ٓعـ «افعرب فسون»و ،(1.521) دري  ٓعـ «افؾغي مجفرة»: اكظر (1)

 .1) «اف ارمل»و(، 275) «موجف اعـ»و(، 3) «افسمذي»و(، 61) «داود أعق»و(، 292 .2) «أَ » أخرجف (2)

 (-289 .3) «ادجؿقع» يف افـقوي وصححف، ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ( 539
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   -حتريؿ :ؾؼقؾ فؾتؽبر

   .(كِقَُّ  الـُُّسِؽ  :اإلحرامُ ) :ققلف

ٍٍ  :كقي اف خقل يف افـسؽ :اإلحرام ُراد َف  -وً أو مهو مع ،أو ظؿرة ،مـ ح

 ،وً مـإذا حوذى ادقؼوت، ؾنكف يـقي أن يـ خؾ يف هـذا افـسـؽ، ويؽـقن حقـفـو ُلرِ  :وظذ هذا •

 -ظذ ادُحِرم ظؾقف مو

ــي ــي افــ خقل يف افـســؽ لؾبق ــَ  » :ؿــول ^ٕن افـبــل  :هــ ي وٓ َشــقُق  ،وٓ يةــسط يف كق إِكَّ

  -فؾـسؽ اً إطفور :فؽـ يستحى افـطؼ عوفتؾبقي ،، ؾق خؾ ؾقف عؿجرد افـقي(1)«إَْظَ ُل َِالـ قَّاِت 

ـ  دُِرُِده) :ققلف    .(ُغْسٌؾ  :ُش

ـّ فؾؿرء ظـ  اإلحرام أن يتع  :وه  ظ ة أمقريس

   -ؾقسـ دـ أراد اإلحرام عوحلٍ أو افعؿرة أن يغتسؾ :آؽتسول (1

 :ودلقؾف ♦

ْهَللِِف َواْغَتَسَؾ  ^رمُُ  الـَّبِلَّ » :ؿول  ح يٌ زي  عـ ثوعً -1 َد إِلِ رَّ  -(2)«ََتَ

ًَ  أن :ح يٌ جوعر وؾقف -2 ًْ عِـِذي احْلَُؾْقَػـيِ  َأْشاَمَء عِـْ  ،^َأنَّ َرُشـقَل اهللِ  ,ُظَؿْقٍس ِحَغ ُكِػَسـ

َرَها َمْن َتْغَتِسـَؾ َوُهِـؾَّ » ،َأَمَر َأَعو َعْؽٍر  ََ أو  وً حوشضـ ،أو امـرأة وشـقاء ــون ادحـرم رجـالً  ،(3)«َفَل

 -كػسوء أو ضوهرة

   -ويؽػل لعؿقؿ ادوء علي ضريؼي ـوكً ،ـغسؾ اجلـوعي :وصػ  الغسؾ

                                 
 -طوباخل عـ ظؿر ح يٌ مـ( 1997) «مسؾؿ»و(، 1) «افبخوري» أخرجف (1)

 وافبقفؼل(، 2.229« )اف ارؿطـل»و(، 2595« )خزيؿي اعـ»و(، 1794« )اف ارمل»و(، 839« )افسمذي» أخرجف (2)

 -(1.178« )اإلرواء» يف إفبوين وحسـف(، 5.32« )افؽزى» يف

 (-1219) «مسؾؿ» أخرجف (3)
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ٌؿ لَعَدمٍ ) :ققلف    .(مو َتَقؿُّ

فـف أن  َى حِ تُ ْشـاأو خلـقف افضــرر عوشـتعامفف،  ،ادحرم آؽتسول، إمو فعـ م ادـوء إذا مل يستطع

   -(1)ٕن افتقؿؿ حيؾ لؾ ضفورة ادوء افقاجبي وادستحبي :يتقؿؿ

 .(وَتـظقٌػ ) :ققلف

 -ؾقستحى دـ أراد اإلحرام أن يتـظػ :افتـظػ (2

ويؼـص  ،أطـوؾره ؿُ ؾ  ؼَ ؾـقُ  ،هيـيوؿطـع افـرواش  افؽر ،شـــ افػطـرة أخـذُ  :وادراد َالتـظقػ هــا

   -وكحق ذفؽ ،وحيؾؼ ظوكتف ،صورعف

 .(وَتَطقٌُّ  ) :ققلف

 :وافطقى دـ أراد افـسؽ واإلحرام فف مقضعون :افتطقى (3

ضقب  رشـقل » :ؾفذا مستحى حل يٌ ظوشةي :ـوفقجف وافرأس وافؾحقي وكحقهو :فؾب ن ,أ

ــِرمُ  ^اهلل  ــِف ِحــَغ َُيْ َِ ْحَرا ــفِ  ،إِلِ ؾ  َِ َِاْلَبْقــِ   َوحِلِ ُطــق َُ َكــَلين  َمْكُظــُر إَِػ َوَِــقِص » :وؿقهلــو، (2)«َقْبــَؾ َمْن 

ْػِرِق َرُشقِل اهللِ َوُهَق َُمِْرمٌ  ََ   -(3)«ادِْْسِؽ يِف 

َٓ » :وً مرؾقظـ حلـ يٌ اعــ ظؿـر :ؾنن ــون عـوفزظػران ؾؿحـرم عوإلمجـوع :لطققى افثقوب ,ب

ْؾـَبُس الُؼُؿـَص  ـَ اله َقـاِب صــق َوَٓ َتْؾَبُسـقا  ،...َُ ـ ْظَػـَرانُ  اً َِ ـُف الزَّ سَّ كبـوت  :والـقرس -(4)«َمْو َوْرٌس  ،ََ

   -ضقى افراشحي

   -وإن ـون عغر افزظػران ؾقؽره ظذ ادةفقر مـ ادذهى

                                 
 واعـ، ؿ امي اعـ: واختوره، وادوفؽقي، قياحلـػ ؿقل وهق ادوء، جي  مل إذا يتقؿؿ أن يستحى ٓ أكف: افثوين افؼقل (1)

 -لقؿقي

 (-1189) «مسؾؿ»و(، 1539) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-1199) «مسؾؿ»(، 271) «افبخوري» أخرجف (3)

 (-1177) «مسؾؿ»(، 1543) «افبخوري» أخرجف (4)
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ٌد ) :ققلف رُّ قطٍ َوََتَ    .(ـ ََمِ

ثـؿ ؾقستحى فف إذا أراد أن حيـرم أن يتجـرد مــ ادخـقط، ؾقــزع ثقوعـف  :افتجرد مـ ادخقط (4

ْهَللِفِ  ^من الـبل » :واف فقؾ :حيرم َد إِلِ رَّ   -(1)«ََتَ

َقَضْغِ ) :ققلف َْ ُرُم يف إزاٍر وِرداٍل َم    .(وََيْ

  -فؽـ افسـي أن حيرم يف إزار ورداء ،ؾوإلحرام واجى :اإلحرام يف إزار ورداء (5

   -مو ية  ظذ افقشط :واإلزار

   -مو يرل ى ظذ ادـؽبغ :والردال

   -(2)«َوَكْعَؾْغِ  ،َوِرَدالٍ  ،َوْلُقْ ِرْم َمَحُدُكْؿ يِف إَِزارٍ » :ؿول ^ يٌ اعـ ظؿر أكف ح :دلقؾالو

   .(وإحراٌم َظِؼَ  َركعتغِ ) :ققلف

 -وادراد أكف جيعؾ إحرامف ظؼى صالة كػؾ أو ؾرض :أن يؽقن إحرامف عع  صالة رـعتغ (6

ـِذي َيْسـَتِحب ُف » :ؿول افسمـذي ،(3)ؾنكف أهّؾ دعر افصالة ^مو ؾعؾف افـبل  :ودلقؾ ذلؽ َوُهـَق افَّ

اَلةِ  :َأْهُؾ افِعْؾؿِ  ُجُؾ يِف ُدُعِر افصَّ  -(4)«َأْن حُيِْرَم افرَّ

   .(ْرطٌ ـوكِقَُّتف َص ) :ققلف

ؾؾـق  ،افـسـؽ إٓ عـقـي افـ خقل يف وً ؾـال يؽـقن لرمـ ،كقي اإلحرام واف خقل يف افـسؽ صـرط

، حتــك يـــقي وً ط، ؾفـذه اهلق ــي ٓ لؽػــل يف جْعؾِــف لرمــفـبس إحرامــف عــ ون كقــي، وبــرد مـــ ادخــق

                                 
 وافبقفؼل(، 2.229)« اف ارؿطـل»و(، 2595« )خزيؿي اعـ»و(، 1794« )اف ارمل»و(، 839« )افسمذي» أخرجف (1)

 -(1.178« )اإلرواء» يف إفبوين وحسـف، ثوعً عـ زي  ح يٌ مـ (5.32« )افؽزى» يف

 يف إفبوين وصححف، (416) «ادـتؼك» يف اجلورود واعـ(، 2691« )خزيؿي اعـ»و(، 8.599« )أَ » أخرجف (2)

 -(4.293« )اإلرواء»

« افؽبر» يف وافطزاين، (2754) «افـسوشل»و(، 819« )افسمذي»و، كحقه( 4.189« )أَ » أخرجف (3)

 -إفبوين وضعػف، ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 5.56« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2512« )يعذ أعق»و(، 11.434)

 -«^ افـَّبِل   َأْحَرمَ  َمَتك َجوءَ  َمو َعوُب »( 3.173) «افسمذي»: اكظر (4)
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   -وً فقعتز لرم :اف خقل يف افـسؽ

َ  إَْظَ ُل َِالـ قَّاِت » :^ ؿقفف :والدلقؾ ♦  -(1)«إِكَّ

 .(«ْرُه يلـؿَّ إين ُمرُُد ُكُسَؽ كذا فَقس  الؾفُ » :ققُل ) :ققلف

ثؿ ُيعغ  مو حيرم عف ويؾػظ عـف، ؾقؼـقل  ؾقـقي اإلحرام عؼؾبف، :أن يؽقن إهالفف هبذه افصػي (7

ٍ   ،افؾفؿ إين أري  اإلحراَم عوفعؿرةِ » :مثالً  ، وأي ظبـورة ؿوهلـو ؾناـو «ولؼبؾ مــل ،ؾقسـره يل ،أو عوحل

   -(2)وٓ جيى صـلء مـفو عوٓلػوق ،بزشف

   .(وإن َحَبَسـِل حاٌَِس فَؿَ ع  حقث حَبْسَتـِل) :ققلف

 :آصساط ظـ  اإلحرام (8

إحـاليل  :أي,«فؿ ـع حقـث حبسـتـل ،إن حبســل حـاٌَس » :أن يؼقل ظـ  إحرامـف :وصػتف

ًُ ؾقف  -,مـ كسؽل يف ادقضع افذي ُحبِس

ـا ^مهنا دخؾ  ظذ الـبل » :ح يٌ ضبوظي :وإصؾ يف آصساط*  ـِؽ َمَرْدِت  :َفَؼاَل هَلَ َلَعؾَّ

َّٓ َوِجَعـ اهللِوَ  :َقاَلـْ   ؟احَلـجَّ  ـا ، ً َٓ َمِجـُديِن إِ ضِل :َفَؼـاَل هَلَ ـل َواْصـَسِ ـع  َحْقــُث الؾُفـ :َوُقـقيِل  ،ُحج  ؿَّ ََمِ

   -(3)«َحَبْسَتـِل

ا اْشَتْهـَْقِ  » :ويف زيودة ظـ  افـسوشل ََ ِؽ   َ    -(4)«َفنِنَّ َلِؽ َظَذ َر

 :وفائدة آصساط مَران

 -ؾؾف افتحؾؾ ،أو ذهوب كػؼي ،أو مرض ،مـ ظ و :أكف إذا ظوؿف ظوشؼ -1

 -وٓ صقم ،إذا حؾ فعذر ؾال دم ظؾقف -2

                                 
 -اخلطوب عـ ظؿر ح يٌ مـ( 1997) «مسؾؿ»و(، 1) «افبخوري» أخرجف (1)

 -اشتحبوعف ظذ دفقؾ ٓ هذا أن وإؿرب ادولـ ذـر ـذا (2)

 (-1297) «مسؾؿ»و(، 5989) «افبخوري» أخرجف (3)

 -(4425« )اجلومع صحق » يف إفبوين وصححفو(، 467« )افـسوشل» أخرجفو (4)
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   .(التََّؿتُّعُ  :وَمْفَضُؾ إكسا ِ ) :ققلف

 إكسوك يف احلٍ ثالثي:  

 -افتؿتع -1

   -اإلؾراد -2

 -افؼران -3

 -كسؽ افتؿتع :,ظـ  احلـوعؾي,وأؾضؾفو 

ؾـلمرهؿ ، (1)وجيعؾقهو ظؿرة ،قاأمر أصحوعف دو ضوؾقا أن حيؾّ  ^مو ورد أن افـبل  :والدلقؾ ♦

ــتكوٓع ـــ ل وؼ ــع م ـــؼؾفؿ إٓ إػ إؾضــؾ إـؿــؾ، وٕن افتؿت ــران إػ افعؿــرة، وٓ ي ــراد وافؼ اإلؾ

 -، عخالف اإلؾراد وافؼران(2)(ىئ ىئ ىئ ی ی) :مـصقص ظؾقف يف ـتوب اهلل عؼقفف

 مـع زيـودة كسـٍؽ  ،وٕن ادتؿتع جيتؿع فف احلٍ وافعؿرة يف أصفر احلٍ ـومؾغ ؽـر متـ اخؾغ

 -ٓ جيتؿع ؾقف ذفؽ ؾؽون ذفؽ أؾضؾ مـ كسٍؽ هق اف م، 

ْرُت َ ْ » :ؾؼـول أكـف مل يتؿتـعللشػ ظذ  ^وٕن افـبل  ََ ـا اْشـَتْد ََ ـِري  َْ ـْ َم ـ َِ َلـْق َمين  اْشـَتْؼَبْؾُ  

ْديَ   -(3)«َوَجَعْؾُتَفا ُظْؿَرةً  ،َمُشِؼ اهْلَ

 -ف عفٓحتامل اختصوص :مؼ م ظذ افػعؾ وٕن إمر عوفتؿتع مـ ؿقفف، وافؼقُل 

                                 
 ^ اهللَِّ َرُشقُل  َؾَؼِ مَ »: وؾقف، ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1249« )مسؾؿ»و(، 1564) «افبخوري» أخرجف (1)

ٍ   ُمِفؾ غَ  َراعَِعيً  َوَأْصَحوُعفُ  َعُؾقَهو َأنْ  ^ افـَّبِل   َوَأَمَرُهؿُ ، عِوحلَ  احِلؾ  »: َؿوَل ؟ احِلؾ   َأي  ، اهللَِّ َرُشقَل  َيو: َؿوُفقا، «ُظْؿَرةً  جَيْ

فُ  ؾ  َْصَحوعِفِ  ^ اهللِ َرُشقُل  َؿوَل »: وؾقف، ظوشةي ح يٌ مـ( 1211) «مسؾؿ» وأخرجف، «ـُ ، «ُظْؿَرةً  اْجَعُؾقَهو»: ِٕ

َّٓ  افـَّوُس  َؾَلَحؾَّ  ـْ  إِ ونَ  َم  -«اهْلَْ ُي  َمَعفُ  ـَ

 (-196: )افبؼرة (2)

 -اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 1218) «مسؾؿ» أخرجف (3)
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 :وع أ ادمفػ عبقون صػي إكسوك افثالثي ؾؼول •

ـِرَم َـالُعؿرةِ يف َمْصـُفِر  :وِصـَػُتف ،التََّؿتُّـعُ ) :ققلـف ْػـُرَغ َـفـااْلــَ  من َُيْ َُ ـِرَم َـاحَلج  يف  ،ج  و َـؿ َُيْ

ف َِ    .(ظا

ـومؾـي  ويؽقن ذفؽ يف أصـفر احلـٍ، ؾقـلا هبـو ،وصػتف أن حُيرم ادحرم عوفعؿرة :افتؿتع :موًٓ 

 مُ رِ حُيـ مــ إحرامـف ويؾـبس ثقوعـف، وؿبـؾ ظرؾـيَ  وحؾؼفـو أو لؼصــرهو، ثـؿ حيـّؾ  ،وشـعقفو ،عطقاؾفو

 :ؾقجتؿع يف ادتؿتع وصػون ،عوحلٍ

يف  ,وشـعقفو ولؼصــرهو ،عطقاؾفـو,ويـلا هبـو ـومؾـًي  ،عـوفعؿرة يف أصـفر احلـٍ مَ رِ أن حُي  ,1

 -ك عوفعؿرة يف أصفر احلٍوفق أل ،وً أصفره، ؾؾق أحرم ؿبؾفو ؾال يؽقن متؿتع

 -أن حيرم عوحلٍ مـ ظومف، ؾال يؽقن حجف يف ظوم وظؿرلف يف ظوم ,2

وٓ يةـسط أن يـلا  ،وٓ يعتؿـر معفـو ،ؾؼـط يٍ أن حيـرم عحجـ :وصػتف :اإلؾراد :َاين إكسا 

 -,ظذ افصحق ,ععؿرة عع  ؾراؽف 

 :وفف صقرلون ،رانافؼِ  :َالث إكسا 

ــوفعؿرة و مَ رِ أن حُيــ ,أ ــؽ ظؿــرة وحجــ :ؾقؼــقل :وً احلــٍ مجقعــع ــوحلٍ وً فبق ، ويؼصــ  اإللقــون ع

ـْ َرب  » :وً مرؾقظ حل يٌ ظؿر  :وافعؿرة
َِ ْقَؾَ  آٍت   ،َصؾ  يِف َهَذا الَقادِي ادَُبـاَر ِ  :َفَؼاَل  ،َمَتايِن الؾَّ

   -(1)«ُظْؿَرًة يِف َحجَّ ٍ  :َوُقْؾ 

وصـقرة ذفـؽ مـو  :فةــروع يف ضقاؾفـوثـؿ يـ خؾ ظؾقفـو احلـٍ ؿبـؾ ا ،ؿرةعـوفعُ  مَ رِ أن حُي  ,ب

 ،عـؾ أدخؾـً احلـٍ ظـذ ظؿرهتـو ،ومل لـلت عـوفعؿرة ،حقـٌ أحرمـً متؿتعـي ، ؾعؾتف ظوشةـي

 -ؾلصبحً لرمي عحجي وظؿرة، وهذا ٓ ع  أن يؽقن ؿبؾ افةـروع يف ضقاف افعؿرة

  -(وظذ إفؼل دمٌ ) :ققلف

مــ مل  :أو افسـامء، ويـراد عـف هــو ،رضافـوحقـي مــ إ :,عضـؿتغ ،ُؾـؼكسبي إػ إُ ,إُُؾؼل 

                                 
 (-1513) «افبخوري» أخرجف (1)
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   -عؾ يلا مـ خورجفو ،يؽـ مـ أهؾ مؽي

   -(1)ؾؼل ظؾقف ه ي، وهذا عنمجوع أهؾ افعؾؿإن ادتؿتع إُ  :ؾقؼقل

ََ  َف وصاَرْت َقاِرَك ً  :ج  اْلـَ  وإن حاَ ْ  ادرمُة فَ ِشَقْ  فقاَت ) :ققلف    .(َمْحَر

ــع ــق أن امــرأًة أحرمــً :َـــ محؽــام التؿت ــؾ أن لةـــرع يف ضــقاف افعؿــرة  ،متؿتعــي ف ــؿ ؿب ث

ٕكف يةـرع فؾطـقاف افطفـورة مــ احلـقض، وٓ يؿؽــ  :وخةـقً أن يػقهتو أداء افعؿرة ،حوضً

 -أن لطفر ؿبؾ افقؿقف ععرؾي

ــام ؾعؾـً  ،ولؽـقن ؿوركـي ،جيى ظؾقفو أن حترم عـوحلٍ ؾت خؾـف ظـذ افعؿـرة :ؾقؼقل ادمفػ

 -وإمر فؾقجقب ،عذفؽ ^ظوشةي حغ أمرهو افـبل 

  ِؽؿَ واحل ُ :  ٍّ  -ؾنن وؿتفو ٓ يػقت :عخالف افعؿرة ،يػقت وؿتف أن احل

ْػَعـُؾ » :ؿول فعوشةي ^ٕن افـبل  :ؾؾقس فؾحوشض أن لطقف حول حقضفو َُ ا  ََ اجُّ اْلــَ  اْفَعِع 

َٓ َتُطقيِف َِاْلَبْقِ  َحتَّك َتْطُفِري    -تضـل افػسودوافـفل يؼ ،صـريٌ   ؾفذا اٌل  (2)«َغْرَ َمْن 

إنَّ  ،رَُؽ لـؽ َلبَّْقـَؽ ـلبَّْقـَؽ ٓ صـ ،َلبَّْقـَؽ الؾفـؿَّ َلبَّْقـَؽ » :وإذا اْشـَتَقى ظـذ راحؾتِـف قـاَل ) :ققلف

 .(«رَُؽ لؽـٓ َص  ،ْؾَؽ اْلـؿُ احلْؿَد والـعؿَ  لؽ و

 -يةـرع يف افتؾبقي ،عع  أن يػرغ مـ إحرامف

  قى ظذ راحؾتفشـي ممـ ة، ويب أ هبو إذا اشت :وحؽؿ التؾبق- 

ُت  ا الرُجُؾ ) :ققلف  .(َُُصق 

ـــام يف حــ يٌ ،^ٕمــر افـبــل  امتثــوًٓ  :عولػــوق افعؾــامء ،أن جيفــروا عوفتؾبقــي :افســي فؾرجــول

ُـُؾ » :وً افسوشى عـ خالد مرؾقظ ْؿ َِـاإِلْهَلِل  ،َمَتايِن ِجْزِ ْرَفُعـقا َمْصـَقاَهُ َُ ـَر َمْصـَ اِب َمْن  َُ َريِن َمْن آ ََ َفـَل

                                 
 (-5.347) ػؾ م ٓعـ «افػروع»و(، 3.414) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»: اكظر (1)

 (-1211« )مسؾؿ»و(، 1659) «افبخوري» أخرجف (2)
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 -(1)«لتَّْؾبَِق ِ َوا

ِػقفا ادرمةُ ) :ققلف    .(وُُتْ

 ،خةـقي آؾتتون هبو وعصـقهتو :وذلؽ :ادرأة ٓ لرؾع صقهتو عوفتؾبقي إٓ عؼ ر مو لسؿع رؾقؼتفو

 -ويؽره هلو أن لرؾع صقهتو

 

 

 

 

 

 

 

                                 
« موجف اعـ»و(، 2753« )افـسوشل»و(، 844« )افسمذي»و(، 1814« )داود أعق»و(، 27.99« )أَ » أخرجف (1)

« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2627« )خزيؿي اعـ»و(، 1859« )اف ارمل»و(، 2922)

 -(6.152« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.42« )افؽزى» يف فؼلوافبق(، 1.459)
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 :قال ادملػ 

ـَؿ َلَـً  فعؾقـف دمٌ  ،وتؼؾـقُؿ إطـافرِ  ،َحْؾُؼ الشعرِ  :وهل تِسع ٌ ] ــ َغطَّـك  ،فَؿــ َحَؾـَؼ مو َقؾَّ ََ و

َدَكـف ،َفـَدى اً وإن َلبَِس َذَكٌر ََمقطـ ،رمَشف َُِؿلِصٍؼ َفَدى ََ ـف ،وإن َضقَّـَ   ََ ـَ َُِؿَطق ـٍ   ،مو َق َهـ مو  ،مو ادَّ

َر َُعقدٍ وك ِقه ،اً َصؿَّ ضِقب ُّ  َْلُكقًٓ  اً وإن َقَتَؾ صقد .َفَدى :مو َتَب َّ ر   ،ولق َتَقلََّد َـف وَــ غـِره ،َمْصلً  اً ََ

ُرُم حققاٌن آكِِس  ،فعؾقف َجَزاُ ه :مو َتؾَِػ يف ُِده ِم إَْكـؾِ  ،وٓ َصـْقُد الب ـرِ  ،ل  ـوٓ ََيْ وٓ  ،وٓ َقْتـُؾ َُمَـرَّ

ُرُم ظْؼُد كؽاٍح  .الصائُؾ  َُِصَُّّ  ،وََيْ جعـ ُ  ،وٓ فِدُـ َ  ،وٓ  َع قبـَؾ التَ   ،وَتِصـَُّّ الرُّ ََ ِل وإن جـا ـِؾ إَوَّ ؾُّ

ْؿِضقاِن فقف ،َفَسَد ُكُسُؽف  َُ ْؼِضَقاكِف َايَن ظامٍ  ،و َُ ُرُم  ،و ـف ،َرةُ ـباَص اْلـؿُ وََتْ ْػُسـْد َحجُّ َُ  ،فنن َفَعَؾ فـَلْكَزَل   

َدَك ٌ  ََ ِِ الَػـْرضِ  ،وظؾقف  ؾ  لطقا ُرُم َـ احْلِ بـاسِ  .لؽـ ََيْ َتـِـُ   ،وإحـراُم ادـرمةِ كالرُجـِؾ إٓ يف الؾ   وََتْ

ـِ  ،اْلُزُقعَ  ُْ اَز باُح هلا التََّ ع   ،وَتغطقَ  َوْجِففا ،والُؼػَّ ُُ  .[و

دو لؽؾؿ ادمفػ ظذ اإلحرام وـقػقتف، ذـر عع  ذفؽ مو يؿـع ظذ ادحـرم ؾعؾـف  :َـاشب  الباب

 -دخؾ يف اإلحرام إذا

ــقرات ــر فغــي :وَمظ ــع لظــقر، واحلظ ــف لعــوػ :مج ــع، ومـــف ؿقف ڃ چ چ چ ) :ادـ

   -,وً عـقظ :أي, (1)(چ

 -(2)وإضوؾي ادحظقرات فإلحرام مـ عوب إضوؾي افةـلء إػ شببف

 -إمقر افتل يؿـع ادحرم مـفو :وادراد  ا

 .(سع ٌ وهل تِ ) :ققلف

 -إشؿي عوشتؼراشفؿ افـصقص ذـروا أن لظقرات اإلحرام لسعي

                                 
 (-29: )إشـراء (1)

 -عوإلحرام افتؾبس ؾقفو افقؿقع مـع شبى ـون افتل إمقر: أي (2)
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 .(َحْؾُؼ الشعرِ ) :ققلف

أو  ،أو افـتـػ ،شـقاًء ــون عـوحلؾؼ ،وجـف ــون إزافـي افةـعر عـلي :وادراد عـف :حؾؼ الشعر -1

 -أو ؽر ذفؽ ،افؼص

   -افؽتوب، وافسـي، واإلمجوع :والدلقؾ ظذ هذا اد ظقر ♦

 -(1)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) :ؾؼقفف لعوػ :أمو افؽتوب (1

ًُ إَِػ افـَّبِـل  » :حـ يٌ ـعـى عــ ظجـرة  :وأمـو افســي (2 ِْؾـ َواْفَؼْؿـُؾ َيَتـَـوَثُر َظـَذ  ^َُ

ا ُكـُْ  ُمَرى َمنَّ » :َؾَؼوَل  -ْجِفلوَ  َؾَغ َِـَؽ َهـَذااْلـَج ََ ََ ـا ََتِـُد َصـاةً  ،ْفَد َقْد  ََ ًُ  .«؟َم ُصـْؿ » :َؿـوَل  -َٓ  :ُؿْؾـ

امٍ  َُّ َ  َم ََ َل َساكِغَ  ،ََ ََ ـْ َضَعـامٍ  ،َمْو َمْضِعْؿ ِشتََّ   ـ َِ ْسـؽٍِغ كِْصـُػ َصـاٍع  َِ ًْ َواْحؾِـْؼ َرْمَشـَؽ،  ،لُِؽؾ   َؾـََزَفـ

يً  ,أيي :أي ,يِفَّ  يً  ،َخوصَّ  -(2)«َوْهَل َفُؽْؿ َظومَّ

 -(3)ؾحؽوه اعـ ادـذر :وأمو اإلمجوع (3

 :أن إزافي افةعر ٓ تؾق مـ حوفتغ :واظؾؿ

   -عوإلمجوع ؾفذا عـقعٌ  :إزافتف مـ افرأس ,1

  -وـوفةورب وافعوكي وؽرمه :إزافتف وإخذ مـ عؼقي افب ن ,2

 -عر افرأسأن حؽؿف حؽؿ ص :فادذه 

   .(وتؼؾقُؿ إطافرِ ) :ققلف

 -تؼؾقؿ إطػار :مـ ادحظقرات -2

ـــدلقؾ ظـــذ هـــذا اد ظـــقر ♦ ـــف لعـــوػ :وال ھ ھ ے ے ۓ ) :ؿقف

                                 
 (-196: )افبؼرة (1)

 (-1291« )مسؾؿ»و(، 1816) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-52صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (3)
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   -(1)(ۓ ﮲ ﮳

 -وكحق ذفؽ ،وحؾؼ افعوكي ،لؼؾقؿ إطػور :ادؼصقد عف :والتػث

وشـقاء  ،أو افـرجؾغ ،شـقاًء أطـوؾر افقـ يـ ،وً ؾال يلخذ اإلكسون مـ أطػوره صـق  :وظذ هذا •

 -وؽرمه وأ ،أو افؼص ،أزاهلو عوفؼؾع

 :إٓ أكف يستثـك مـ ذفؽ حوفتون ،أن إزافي افةعر وإطػور لظقر :واظؾؿ •

 -ؾقزيؾ مو عؼل مـف ،أو يـؽسـر طػره ،ـلن خُيِْرَج افةعر ععقـف :إذا ـون ؿ  آذاه ,أ

لء مــ ـاحتـوج فؼطـع صـأو  ،رُػـفظُ مع ؽره، ـام فق ؿطع أكؿؾي إصبعف وظؾقفـو ا فأزاف اإذ ,ب

 "مـو ٓ يثبـً اشـتؼالًٓ  وً يثبً لبعـ" وافؼوظ ة افػؼفقي ادؼررة أكف :جؾ ه وظؾقف ععض افةعر ؾقجقز

  -وهـو ؿطع افظػر مع ؽره ٓ عوشتؼالفف

َؿ َلَ ً  ،فَؿـ َحَؾَؼ ) :ققلف    .(مو َقؾَّ

عر وإطػور لسلـى يف افةـعر فؽـ افػ يي يف إزافي افة ،ؾعؾ لظقر مـ ادحظقرات ؾقف ؾ يي

 -ويف إطػور عنزافي ثالثي أطػور ،عنزافي ثالث صعرات

   .(فعؾقف دمٌ ) :ققلف

يف  ئويةسط ؾقفو مـو جيـز ،ؾنكف يذع  صوة ،وثبتً ظؾقف افػ يي ،أو ؿؾؿ طػره ،إذا حؾؼ صعره

 -إضحقي

ـ َغطَّك رمَشف َُِؿلِصٍؼ َفَدى) :ققلف ََ    .(و

 -ق  الرمس َؿلصؼتغط :مـ ادحظقرات -3

 :ودلقؾف ♦

ُروا َرْمَشفُ » :يف افذي وؿصتف كوؿتف ^ ؿقفف ,1 ؿ   -(2)«...َوَٓ ُُتَ

                                 
 (-29: )احلٍ (1)

 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1296) «مسؾؿ»و(، 1265) «افبخوري» أخرجف (2)
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ـــــ ،َوَٓ الَعَ ئِـــــؿَ  ،َٓ َتْؾَبُســـــقا الُؼُؿـــــَص » :ؿـــــول ^أن افـبـــــل  ,2 َوَٓ  ،َراِوَُلِت ـَوَٓ السَّ

اكَِس     -(1)«،...الَزَ

   .(َفَدى اً وإن َلبَِس َذَكٌر ََمقط) :ققلف

 :وافضوعط يف ادخقط أمران ،لبس اد قط :مـ ادحظقرات -4

ـوفثقب وافؽقت، وافســروال  :فشأو ظذ ظضق مـ أظضو ،أن خيوط ظذ ؿقوس ـؾ افب ن ,1

 -وافػوكقؾي، وكحقهو

 -ؾال علس ،ؾؾق حتزم عوفثقب أو جعؾف رداءً  ،أن يؾبس ظذ مو خقط ووضع فف ,2

 :والدلقؾ ظذ هذا اد ظقر ♦

ا َرُشقَل  :َقاَل  َمنَّ َرُجلً » :ظؿر ح يٌ اعـ -1 ـَ اله َقـاِب  ،اهللَُِ ـ َِ ْؾَبُس ادُْ ِرُم  َُ ا  َقـاَل َرُشـقُل  ؟ََ

اكَِس  ،َراِوَُلِت ـَوَٓ السَّ  ،َوَٓ الَعَ ئِؿَ  ،َٓ َتْؾَبُسقا الُؼُؿَص  :^ اهللِ َِ  ،َوَٓ الَزَ    -(2)«...َوَٓ اخِلَػا

 -(4)وؽره ،(3)اعـ ادـذر كؼؾف ،مـعؼ  ظذ هذا :واإلمجاع -2

ـْ َ ْ َُيِْد إَِزار» :ؿول ^وح يٌ اعـ ظبوس أن افـبل     -(5)«َراِوَُؾ ـَفْؾَقْؾَبْس َش  اً ََ

 -حّ د مو جيقز فبسف، وهق اإلزار ^أن افـبل  :ووجف الدٓل  َـف ♦

ُكـص ، شقاًء ـون عو فشأو ظذ ظضق مـ أظضو ،ؾال جيقز فبس مو خقط ظذ افب ن :وظذ هذا •

 -أو عو يؼوس ظؾقف مـ كظوشره ،ظؾقف

                                 
 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1177« )مسؾؿ»و(، 5893) «افبخوري» أخرجف (1)

 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1177« )مسؾؿ»و(، 5893) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-53صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (3)

 ٓعـ «ادجتف  ع ايي»و(، 4.14) افز ظب  ٓعـ «آشتذـور»و(، 42صـ) حزم ٓعـ «اإلمجوع مرالى»: راكظ (4)

 (-1.326) رص 

 (-1178) «مسؾؿ»و(، 5894) «افبخوري» أخرجف (5)
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 :والذي ُكص ظؾقف* 

 -ووهق مو خقط ظذ هق ي افب ن وفف أـامم، ويؾحؼ عف افؽقت وافبةً وكحقمه :الؼؿقص -

 -وكحقهو ،وهل فبوس افرأس، ويؾحؼ هبو افطوؿقي :الع َ  -

 -ونويؾحؼ عف افسـروال افصغر ويسؿك افتبّ  ،وهل فبوس افرجؾغ :السـراوُؾ -

ويؾحـؼ عـف  ،ـثقـوب ادغورعـي افقـقم ،مؾصؼ هبو هلو ؽطوء ورأٌس  واشعيٌ  وهل ثقوٌب  :الزكس -

 -افعبوءة

 -ويؾحؼ هبو اجلقارب فؾق يـ وافرجؾغ ،وهل فبوس افرجؾغ :اخلػاِ -

َدَكــف) :ققلــف ََ ــَ   ــف ،وإن َضقَّ ََ ــٍ   ،مو َق ـَ َُِؿَطق  َهــ ــَر َُعــق ،اً مو َصــؿَّ ضِقبــ ،مو ادَّ  :دٍ وك ــِقهمو َتَب َّ

 .(َفَدى

   :والدلقؾ، الطق  :مـ ادحظقرات -5

ـَ اله َقاِب صـق » :ح يٌ اعـ ظؿر ادتؼ م، وؾقف (أ
َِ ْظَػَراُن َمْو َوْرٌس  اً َوَٓ َتْؾَبُسقا  ُف الزَّ سَّ ََ»(1)- 

ــف (ب ــذي وؿصــتف كوؿت ــوس يف اف ـــ ظب ــ» :وحــ يٌ اع ــقُه ضِقب ُع َوَٓ » :، ويف فػــظ(2)«وً َوَٓ ُلَؼر 

لطققى مقاضع مــ جسـؿف علضقـوب معروؾـي جمؿقظـي، واـل ادحـرم ظــ  :والت ـقط ،(3)«ـ ُطقهُ َُتَ 

 :اً افطقى يةؿؾ أمقر

 -لطققى ع كف ,1

 -,ثقب اإلحرام :أي,لطققى ثقعف  ,2

 -أو ؽرمهو ،أو ي ه ،آدهون عةـلء مطقى، شقاء يف رأشف ,3

 -أن يتبخر ععقد وكحقه ,4

                                 
 (-1177) «مسؾؿ»(، 1543) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1296) «مسؾؿ»و(، 1265) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-1296) «مسؾؿ»و(، 1266) «افبخوري» أخرجف (3)
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ـام فق ؾـت  ,ف عال ؿص  ؾلمو صؿّ  ،أو عؼص  أن خيتزه وجيرعف افطقى عؼص  افتؾذذ عف، صؿّ  ,5

 -ؾال صـلء ظؾقف ,صـطتف أو مّر عؿحؾ ضقى

ـ َْلُكقًٓ  اً وإن َقَتَؾ صقد) :ققلف ُّ ر  فعؾقـف  :مو َتؾِـَػ يف ُـِده ،ولـق َتَقلَّـَد َــف وَــ غـِره ،َمْصـلً  اً ََ

   .(َجَزاُ ه

 :واف فقؾ ،قتؾ الصـقد :مـ ادحظقرات -6

 -(1)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) :ؿقفف :ـ الؽتابَ (أ

ْ َؿ ـَكْلُكـُؾ َلـَوَقـاُلقا: » :وؾقـف ،ح يٌ أ  ؿتودة يف ؿصي ؿتؾف احلامر افقحةــل :وَـ السـ  (ب

قنَ  َُ ـُ َُمِْر ـْ لَ  ،؟!َصْقٍد َوَكْ 
َِ ِؼَل  ََ ا  ََ ـَرهُ » :^َرُشـقُل اهللِ  َفَؼاَل  ،ْ ِؿَفاـَفَ َؿْؾـَا  ََ ــُْؽْؿ َمَحـٌد َم

َِ  ،َهـْؾ 

ـْ لَ » :َقاَل  ،َٓ  :َقاُلقا :َقاَل « ؟ْللٍ ـَمْو َمَصاَر إَِلْقِف ََِش 
َِ ِؼَل  ََ ا  ََ  -(2)«ْ ِؿَفاـَفُؽُؾقا 

 -(5)و، وؽرمه(4)ؿ امي، واعـ (3)كؼؾف اعـ ادـذر ،مـعؼ  ظذ ذفؽ :واإلمجاع (ج

 :مـ ثالثي صـروطادحظقر أكف ٓع  يف افصـق   :واظؾؿ• 

ٻ ) :فميي ،وهذا إذا ـون خورج مؽي ،ج صـق  افبحرؾقخر :وً يأن يؽقن عرّ  (1 ٱ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

  -(6)(ٹ

 -أمو إن ـون يف مؽي، ؾقحرم حتك صـق  افبحر ,

                                 
 (-95: )ادوش ة (1)

 (-1196) «مسؾؿ»و(، 1823) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-52صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (3)

 (-3.288) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»: اكظر (4)

  رص ٓعـ «ادجتف  ع ايي»و(، 5.467) مػؾ  ٓعـ «افػروع»و(، 7.296) فؾـقوي «ادجؿقع»: اكظر (5)

(1.339-) 

 (-96: )ادوش ة (6)
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 -وٓ ؾ يي ،أمو ؽر ادلـقل ؾال علس عؼتؾف :أن يؽقن ملـقًٓ  (2

 -(1) ييٕاو ممذ :ملمقٌر عؼتؾفو مَ حرِ افػقاشؼ اخلؿس، ؾنن ادُ  إٓ

 :أي, وً افــذي ٓ يسـتلكس مـــ افــ واب ؽوفبــهــق  :، وادتـقحشأصــالً  وً أن يؽـقن متقحةــ (3

ٕن إصــؾ ؾقفــو ظــ م  :افغـــؿ جيــقز فؾؿحــرم ذعحفــوو، ؾغــر ادتــقحش ـــوفبؼر ,أصــؾف يف افــزّ 

 -افتقحش

وافصـق  ٓ يؽـقن إٓ  ،اً ه اهلل صـق ، ؾساّم (2)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ ♦

 -أمو إهؾقي ؾال ،قحةوتفؾؿت

ؾتبؼـك ظـذ إصـؾ،  ،، ـوفغـؿ فق لقحةًوً خيرج مو فقس مـ أصؾف متقحة :(ْصلً م) :وققلف

 -وهق جقاز ذعحفو

   .(ولق َتَقلََّد َـف وَـ غِره) :ققلف

 ،(3)وكـى احلظـرجل لغؾقبـوً  :ؾنكف حيرم أـؾف وصــق ه ،مـ وحةـل وأهع اً إذا ـون افصـق  متقف 

   -وافضبع ،ـوفِسْؿع ادتقف  مـ افذشى ،ؾقؿـع مـف ،وحةـل آخرو وحةـٍل  ـْ مِ  قف َ إذا ل :وَهؾف

   .(فعؾقف َجَزاُ ه :مو َتؾَِػ يف ُِده) :ققلف

 ،ومل يلـؾـف، فؽــف لؾـػ يف يـ ه عـلي شـبى ،إذا ـون يف ي  ادحـرم صــقٌ  عوٕوصـوف ادتؼ مـي

ٕكـف حيـرم  :وذلـؽ :ؾنكـف يضـؿـ ،عؿـرض أو ،أو إظوكـي ظؾقـف ،أو عنصورة إفقف ،شقاًء عؿبوصـرة ؿتؾف

 -، ؾؽون ظؾقف ضامكف ظـ  لؾػف وهق يف ي هظؾقف إمسوـف

                                 
ـَ  مَخٌْس »: وؾقف(، 1198) «مسؾؿ»و(، 1829) «افبخوري» أخرجف افذي ظوشةي ح يٌ يف ذفؽ ثبً (1) َواب   ِم ، اف َّ

َـّ  ُف ؾ  َـّ ، َؾوِشٌؼ  ـُ  -«افَعُؼقرُ  َوافَؽْؾُى ، َوافَػْلَرةُ ، َوافَعْؼَرُب ، َواحِلَ َأةُ ، افُغَراُب : احلََرمِ  يِف  َيْؼُتُؾُف

 (-95: )ادوش ة (2)

 (-33) «افؽتوب أدب»: اكظر، "«ِشْؿعٌ » ؾفق افذشى مـ ـون ؾنن، «افُػْرُظؾ» افضبع ووف ": ؿتقبي اعـ ؿول (3)
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ُرُم حققاٌن آكِِس ) :ققلف    .(ل  ـوٓ ََيْ

 ،ـوإلعــؾ :احلققاكـوت اإلكســقي وٓ لذـقــيُ  أو مــ ــون يف احلــرم ٓ حيـرم ظؾقـف صــق ُ  ،مُ حـرِ ادُ 

 -وكحقهو ،واف جوج ،وافغـؿ ،وافبؼر

يـذع  افُبـ ن يف إحرامـف  ^وهلـذا ــون افـبـل  :وفقسـً عصــق  ،يـيأاـو فقسـً عرّ  :والعؾـ  ♦

   -عوحلرم

عــوًء ظـذ  :، ؾفـل حـالٌل وً ؾؼتؾفو ادحرم رمق ،ولقحةً ،ؾؾق كّ ت صوة وكحقهو :وظذ هذا •

 -أاو فقسً متقحةي :إصؾ

   .(وٓ َصْقُد الب رِ ) :ققلف

   -مل يؽـ عوحلرم لؼ م أن صـق  افبحر ٓ حيرم ظذ ادحرم إذا

   -(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :ؿقفف لعوػ :واف فقؾ

 ؟لؽـ َا هق صـقد الب ر 

 ـوفســؿؽ :خويبــقض ؾقــف ويػــرّ  ،احلقــقان افــذي يعــقش يف ادــوءهــق  :صـــق  افبحــر، 

 -ووكحقه ،وافسـرضون ،وافسؾحػوة

، ووء، ــوفبط وكحقهــطـر ادـ :جلوكى احلظر وً لغؾقب :ـفك ظـفأمو مو يعقش يف افز وافبحر ؾقُ  ,

 -وؾقف اجلزاء ،ؾفق مـ صـق  أهؾ افز يف ؿقل ظومي أهؾ افعؾؿ

ِم إَْكؾِ ) :ققلف    .(وٓ َقْتُؾ َُمَرَّ

  -وكحقهو ،وافـؿقر ،ـوٕشقد ،فأـؾُ  مَ ُر مو َح  :ؿتؾف ـذفؽ عو ٓ حيرم ظذ ادحرم

 .(وٓ الصائُؾ ) :ققلف

ف ظذ كػسف، ؾـنن فـف أن يـ ؾعفو ظــ كػسـف، وخو ،فق صوفً هبقؿي مـ صـق  افز ظذ ادحرم

  -وفق ؿتؾفو ؾال ضامن ظؾقف ،إن مل لـ ؾع إٓ عف ،وفق عوفؼتؾ

                                 
 (-96: )ادوش ة (1)
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   -أن مو لرلى ظذ ادلذون ؽر مضؿقن :والعؾ 

 -ؾؽذا افصوشؾ ،ف ؾع أذاهو :وأمر عذفؽ ،ؿتؾفوفف وافػقاشؼ اخلؿس إكام أعق  

ُرُم ظْؼُد كؽاٍح ) :ققلف  .(وََيْ

   :واف فقؾ ،ظؼد الـؽاح :مـ ادحظقرات -7

ـْؽَُِّ » :وً مرؾقظ ح يٌ ظثامن  -1 َُ ـَْؽَُّ  ،ْ ِرمُ اْلـؿُ َٓ  ُُ  َٓ َٓ ََيُْطُ   ،َو    -(1)«َو

 -(2)مـعؼ  ظذ حتريؿ ظؼ  افـؽوح ظذ ادحرم :واإلمجاع -2

َُِصَُّّ ) :ققلف    .(وٓ 

 -أو فؾؿحرم ٓ يص  ،هذا افعؼ  ظذ ادحرمي

ؾنكـف  ،ومـو ورد افـفـل ظـذ ظقــف ،وافـفـل وارد ظـذ ظـغ افعؼـ  ،كف ظؼ  مـفل ظــفأ :والعؾ 

 -أح مهو لرمًو أو ـالمهووشقاء يف ذفؽ ـون  ،حيؽؿ ظؾقف عوفػسود

 .(وٓ فِدُ َ ) :ققلف

 :والعؾ  ،هذا افعؼ  فق وؿع ؾال ؾ يي ؾقف ♦

 -ؾؾؿ بى عف ؾ يي ،أكف ظؼٌ  ؾس  ٕجؾ اإلحرام ,1

 -وإصؾ عراءة افذمي ،ييوأكف ٓ يقج  دفقؾ ظذ افػ  ,2

جع ُ ) :ققلف    .(وَتِصَُّّ الرُّ

   -مراجعي افزوج فزوجتف ادطؾؼي افرجعقي لص  يف حول اإلحرام

 -إذ هل زوجتف :ؾـؽوحف اشت امي إكام ،فقسً عـؽوح ج ي  ادراجعي نٕ :وذلؽ

                                 
 (-1499) «مسؾؿ» أخرجف (1)

ـْ  (2) ـِ  َشِعق ِ  َظ َج  َرُجالً  َأنَّ »: َسق ِى اْفـؿُ  ْع َق  َأنْ  َظَذ  اْدَِ يـَيِ  ْهُؾ أَ  َؾَلمْجَعَ ، ُلِْرمٌ  َوُهقُ  َلَزوَّ  يف افبقفؼل أخرجف، «َعْقـَُفاَم  ُيَػرَّ

 (-4.124) فؾاموردي «افؽبر احلووي»: اكظر، ظؿر واعـ، ظع: ظـ افـفل وُروي(، 5.66« )افؽزى»
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ِل َفَسَد ُكُسُؽف ) :ققلف ِؾ إَوَّ َع قبَؾ التَ ؾُّ ََ ْؿِضقاِن ف ،وإن جا َُ ْؼِضَقاكِف َايَن ظامٍ  ،قفو َُ    .(و

 -أو اجلامع ،القطل يف الػرج :مـ ادحظقرات -8

 :والدلقؾ ♦

 -(1)(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) :ؿقفف لعوػ ,1

   -(2)«هق اجل ع :الرفث» :ؿول اعـ ظبوس

 -(3)ادحظقرات وهق أص ّ  ،مـعؼ  ظذ أن ادحرم عـقع مـ اجلامع :واإلمجاع ,2

 -أو ؽره ـبفقؿي ،ر مـ آدملعُ أو دُ  ،ؾبُ ؿُ  :لغققى احلةػي يف ؾرج أصع :و اَط اجل ع

 ؾنذا وؿع اجلامع ؿبؾ افتحؾؾ إول لرلى ظؾقف أمقر:  

واعــ  ،واعــ ظؿـر ،وأ  هريـرة ،وظـع ،ـعؿـر :ٕكف افقارد ظــ افصـحوعي :ؾسود افـسؽ (1

 -ظبوس

وظؾقـف ادضــل  ،جـومع عػسـود حجـف ٕكف افقارد ظـ افصحوعي أاؿ أؾتـقا مــ :ضـل ؾقفادُ  (2

 -واحلٍ مـ ؿوعؾ ،ؾقف

 -(4)وهذا عنمجوع افعؾامء، كؼؾف اعـ ادـذر ،وجقب افؼضوء مـ افعوم افؼودم (3

 ؟َالـسب  لؾعؿرة هؾ تػسد َاجل ع *

ــام  ،، وظؾقـف صـوةكص ظؾقف أَـ  ،وإن ـون عع ه مل لػس  ،ؿبؾ افسعل ؾس ت اجلامع إن ـون

 -(5)شقلا

                                 
 (-197: )افبؼرة (1)

 (-1.519) ـثر ٓعـ «افعظقؿ افؼرآن لػسر»و(، 3.464) فؾطزي «افبقون جومع»: اكظر (2)

 رص  ٓعـ «ادجتف  ع ايي»و(، 7.299) فؾـقوي «ادجؿقع»و(، 4.257) افز ظب  اعـ «آشتذـور»: اكظر (3)

(1.329-) 

 (-52صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (4)

 (-322 .3) اخلرؿل خمتك ظذ افزرـق رشح: اكظر (5)
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ُرُم و) :ققلف    (.َرةُ ـباَص اْلـؿُ ََتْ

ٕكـف  :مبوصــرة افرجـؾ فؾؿـرأة :، وادـرادادباصـرة لشفقة فق  دون الػـرج :مـ ادحظقرات -9

 -وشـقؾي إػ افقطء ادحرم

هــق » :، وؿــقل اعـــ ظبــوس(پ ڀ) :مــو لؼــ م مـــ ؿقفــف :والــدلقؾ ظــذ هــذا اد ظــقر ♦

وٓ دون  ،ٓ جيـقز فؾؿحـرم أن جيـومع يف افػـرجأكـف  (2)، وكؼؾ اعــ هبـرة الػـوق افعؾـامء(1)«اجل ع

 وٓ يؾؿس عةفقة ،ؾب  ؼَ افػرج، وٓ يُ 

ف) :ققلف ْػُسْد َحجُّ َُ َدَك ٌ  ،فنن َفَعَؾ فَلْكَزَل    ََ    (.وظؾقف 

وفؽــ  ،فعـ م وجـقد افــص ظـذ ؾسـوده :وذلؽ :ٓ يػس نن حجف كزل، ؾأو ادحرم إن عوصـر

 يف رجـؾٍ حقٌ ؿـوٓ  ،وظطوء ،احلسـ :ض افسؾػ، مـفؿ، ورد هذا ظـ عع,وهل ع كي, ظؾقف ؾ يي

 -وشقلا اإلصورة إػ هذا يف عوب افػ يي (3)«واحلٍ مـ ؿوعؾ ،ظؾقف ع كي» :لزِ ـْقُ ؾَ  ،يؾؿس امرألف

ِِ الَػْرضِ ) :ققلف ؾ  لطقا ُرُم َـ احْلِ    .(لؽـ ََيْ

إول، ؾنكـف ٓ يػسـ   إذا جومع ععـ  افتحؾـؾأكف  :، وادعـكهذه افعبورة لوععي فؾؿسلفي افسوعؼي

   -فقطقف افػرض :م مـ احلّؾ رِ حجف، فؽـ حُي 

 -ٕكف ؿ  ؾس  إحرامف :وذلؽ

   .(وإحراُم ادرمةِ كالرُجِؾ إٓ يف الؾ باسِ ) :ققلف

ؾناو فقسـً  :إٓ يف مسلفي افؾبوس ،مو شبؼ مـ أمقر اإلحرام ولظقرالف ؾودرأة ؾقفو ـوفرجؾ

 ،وفقس هـوك ثقـوب معقــي فإلحـرام ،ن لؾبس مو صوءت مـ افثقوبعؾ هلو أ ،مـ فبس ادخقط عـقظيً 

 -فؽـ ٓ لؾبس مو ؾقف لزج وزيـي

                                 
 (-1.519) ـثر ٓعـ «عظقؿاف افؼرآن لػسر»و(، 3.464) فؾطزي «افبقون جومع»: اكظر (1)

 (-1.391) هبرة ٓعـ «افعؾامء إشؿي اختالف»: اكظر (2)

 (12837) افرزاق ظب  مصـػ (3)
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َتـُِ  اْلُزُقعَ ) :ققلف ـِ  ،وََتْ ُْ اَز    .(وَتغطقَ  َوْجِففا ،والُؼػَّ

 :عـقظي مـ أصـقوء ,ؾقام يتعؾؼ عؾبوس اإلحرام,ادرأة ادحرمي 

 -ومثؾف افـؼوب ،ؿعافُزْ  ,1

 -امؾودرأة عـقظي مـ فبسف ،يعؿؾ فؾق يـ ومهو فبوٌس  :وزيـػّ افؼُ  ,2

ــ ُ » :حــ يٌ اعـــ ظؿــر وؾقــف :والــدلقؾ ♦ ََ ــِ  ادُْ ِر ـِ  ،َٓ َتَتـَؼَّ ُْ ــاَز وفؽـــ  ،(1)«َوَٓ َتْؾــَبِس الُؼػَّ

أمـو ، وأمـو صــلء خـوص عوفقـ  ؾـال ،أو ظبوءهتو ظــ  إجوكـى ،إمو عثقهبو :حترص ظذ لغطقي ي هيو

 -لسسمهو هبو وً ن لؾبس ظؾقفام جقارب وِخػوؾؿ موهو ؾال علس أ

 ،مــو إذا ـوكــً عحضـــرة أجوكــىلوهــذا إذا مل لؽـــ عحضـــرة أجوكــى، ؾ :لغطقــي وجففــو ,3

 -ؾقجى ظؾقفو لغطقتف

باُح هلا التََّ ع  ) :ققلف ُُ    .(و

 -فؽـ تػقف ظـ إجوكى ،وٓ ـراهي يف ذفؽ ،يبوح هلو أن لؾبس احلع

ؾ، ؾؾقس ثؿي مو ي ل ظذ مـع ادحرمي مــ احلـع، وؿـ  روي جـقازه افبؼوء ظذ إص :والعؾ 

ظــ  ،شـعق  عــ جبـر، وشـ ؾ وظؾؼؿـي ،إشقدو افـخعل، إعراهقؿ :ظـ مجوظي مـ افسؾػ، مـفؿ

 -(2) «إن ـوكً لؾبسف وهل حالل ؾتؾبسف وهل لرمي» :ؿول ؟فؾؿحرمي لؾبسف ،احلع واحلرير

 

 

 

 

                                 
 (-1838) «افبخوري» أخرجف (1)

 (282 .3) صقبي أ  اعـ مصـػ (2)
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 :قال ادملػ 

ُ َػدُــِ  َحْؾـٍؼ ] ــامٍ  :وضِقــٍ  َـغَ  ،مو َتغطقـِ  رمسٍ  ،وتؼؾــقؿٍ  ،َُيَـرَّ َُّ مو إضعـاِم ِشــتَِّ   ،ِصــقاِم َلَـِ  م

ساكغَ  رٍّ  ،ََ َُ دُّ  َُ َِسؽٍغ  َُّ صاةٍ  ،مو كِْصُػ صاِع ََتٍْر مو َصعرٍ  ،لؽؾ   َْ ْهـؾٍ  :َـغَ  وََِجزاِل َصـْقدٍ  .مو َذ َِ -

ْشـ ،مو تؼقُُؿف ََدراهؿَ  ،إن كان ـّد  ،اً َسي  ـا َضعاَـَُ َُ َِسـؽٍغ  ـدٍّ  ،اً فـُقْطِعُؿ كـؾَّ  َُ مو ُصـقُم ظــ كـؾ  

ْهَؾ لف َـَغ إضعـامٍ  ،اً ُقَ َِ ْتَعـٍ  وقِـرانٍ  .وِصـقامٍ  ،وَ  ٓ  َُ ـا دُم  ََّ ـديُ  ،وم ـف فِصـقاُم  ،فَقجـُ  اهْلَ ََ فـنن َظِد

امٍ  َُّ  اً ُر إذا   َُيِـْد َهـْدُـْ َصـاْلـؿُ و ،إػ َمْهؾِـف وشبعٍ  إذا َرَجعَ  ،وإْفَضُؾ كقُن آِخِرها ُقَم َظَرَف  ،َلَِ  م

َدَكـ ٌ اْلــَ  وَُيُِ  َِـَقْطٍل يف َفـْرٍج يف  .رًة َؿ َحؾَّ ـصاَم َظش ََ وإن ضاَوَظْتـُف زوجُتـف  ،ويف الُعؿـرةِ صـاةٌ  ،ج  

فا ََ  .[َلِز

مـو  :هبـو هــو، وادـراد عـف وكحقه عـ حيتـوج إػ إكؼـوذه ،مو يعطك يف اؾتؽوك إشـر :الػدُ  لغ ً 

 -ي ؾعف مـ وؿع يف لظقر مـ لظقرات اإلحرام

 لعظقؿ أمر اإلحرام :واحلؽؿ  َـفا-   

 -(1)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) :لعوػ فوهذه افتسؿقي ملخقذة مـ ؿقف

   -ومـ هق ادستحؼ ٕخذهو ،وؿ  ذـر ادمفػ يف هذا افبوب أؿسوم افػ يي ومو جيى ؾقفو

 :هلو أرععي أؿسومفؾػ يي  سبيأن لظقرات اإلحرام عوفـ :واظؾؿ• 

 -وافطقى ،ولغطقي افرأس،وافتؼؾقؿ ،احلؾُؼ وهل  :مو ؾ يتف ؾ يي أذى -1

   -وهق ؿتؾ افصـق  :أو ع فف ،مو ؾ يتف اجلزاء -2

 -وهق اجلامع يف احلٍ ؿبؾ افتحؾؾ إول :مو ؾ يتف مغؾظي -3

   -وهق ظؼ  افـؽوح :مو ٓ ؾ يي ؾقف -4

                                 
 (-196: )افبؼرة (1)
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ُ َػدُِ  َح ) :ققلف امٍ  :وضِقٍ  َغَ  ،مو َتغطقِ  رمسٍ  ،وتؼؾقؿٍ  ،ْؾٍؼ َُيَرَّ َُّ مو إضعـاِم ِشـتَِّ   ،ِصقاِم َلَِ  م

ساكغَ  رٍّ  ،ََ َُ دُّ  َُ َِسؽٍغ  َُّ صاةٍ  ،مو كِْصُػ صاِع ََتٍْر مو َصعرٍ  ،لؽؾ   َْ   .(مو َذ

ولغطقـي  ،ولؼؾـقؿ إطـوؾر ،احلؾـؼ :وهذه ادحظقرات هـل :مو ؾ يتف ؾ يي أذى :الؼسؿ إول

 -وافطقى ،افرأس

 :هل ظذ افتخقر عغ إمقر افثالثي :وفدُ  إذى

 ،ــوفتؿر :أو كصـػ صـوع مــ ؽـر افـز ،مـّ  عـر :إضعوم شتي مسوـغ، ومؼـ ار اإلضعـوم ,1

   -وافةعر

ؾـال يؾـزم  ،ٕاو وردت مطؾؼي ؽر مؼقـ ة يف افؼـرآن :أو متػرؿي ،صـقوم ثالثي أيوم متتوععي ,2

 -ؾقفو افتتوعع

 -  صوةذع ,3

ـَ  ^ اهللَِمنَّ َرُشقَل » :ح يٌ ـعى عـ ظجرة  :والدلقؾ ـ ََ رَّ َِِف َز بَِق ِ اْلــُ  ََ ُْ  :َفَؼـاَل َلـفُ  .َد

َّْ َصـاًة ُكُسـؽ :^ لُّ َفَؼاَل َلُف الـَّبِ  .َكَعؿْ  :َقاَل  ؟آَذاَ  َهَقامُّ َرْمِشَؽ  ََ ؿَّ اْذ َُ ـَ   ،اً اْحؾِْؼ َرْمَشَؽ،  ََ َل ََ َمْو ُصـْؿ 

امٍ  َُّ َساكِغَ مَ  ،َم ََ ـْ ََتٍْر َظَذ ِشتَِّ  
َِ َ  آُصٍع  ََ َل ََ  -(1)«ْو َمْضِعْؿ 

ْهؾٍ  :َغَ  وََِجزاِل َصْقدٍ ) :ققلف ْشـَسي  ـا َضعاَـ ،مو تؼقُُؿف َـَدراهؿَ  ،إن كان-َِ فـُقْطِعُؿ كـؾَّ  ،اً َُ

ّد  َُ دٍّ ُقَ ،اً َِسؽٍغ  َُ    .(اً مو ُصقُم ظـ كؾ  

 -وهق ؿتؾ افصـق  : ففأو ع ،مو ؾ يتف اجلزاء :الؼسؿ الهاين

 :وأؾود ـالم ادصـػ أن افصـق  فؾؿحرم ؿسامن* 

1,  َِ إن  :وفــذا يؼقفــقن :أو عجــومع عقـــفام ،واخلؾؼــي ،وادامثؾــي لؽــقن يف افصــقرة ،هــؾَــا لــف 

   -افـعومي متوثؾ افب كي

 :خّر عغ أمقر ثالثي وً مثؾق اً أو مـ ـون يف احلرم صـق  ،نذا صود ادحرمؾ

 -ف ويػرؿف ظذ ؾؼراء مؽيأن يذع  مثؾ (1

                                 
 (-1291) «مسؾؿ»و(، 1814) «افبخوري» أخرجف (1)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
32 

فؽـؾ  ،يػـرق ظـذ ادسـوـغ ،وً وخيرج مـو يسـووي ؿقؿتـف ضعومـ ،ـؿ يسووي ادثؾ :أن يـظر (2

 -مسؽغ كصػ صوع

 -وً أن يصقم ظـ إضعوم ـؾ مسؽغ يقم (3

 -(1)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) :ؿقفف شبحوكف :والدلقؾ ♦

 :وإفقف أصور ادولـ عؼقفف :َا ٓ َهؾ لف ,2

ْهَؾ لف ََغ إضعامٍ وَ  ٓ ) :ققلف    .(وِصقامٍ  ،َِ

 :إذا صود ادحرم مو ٓ مثؾ فف ؾقخر عغ أمريـ 

فؽـؾ  ،يػـرق ظـذ ادسـوـغ ،وً ثؿ خيرج مو يؼوعؾفـو ضعومـ ،افصـق  ادؼتقل أن يـظر ـؿ ؿقؿيُ  (1

   -مسؽغ كصػ صوع

   -وً أو يصقم ظـ إضعوم ـؾ مسؽغ يقم (2

 ،وً ، أو يصـقم ظــ ــؾ مسـؽغ يقمـوً وخيرجفـو ضعومـ ،ر ؿقؿتـفاجلراد أو افعصػقر يؼـ ّ  :َهالف

   -وشقلا حلؽؿ افصق  مزيُ  عقون يف جزاء افصق 

ْتَعٍ  وقِـرانٍ ) :ققلف َُ ا دُم  ََّ ـامٍ  ،َفديُ ـفَقجـُ  اْلـ ،وم َُّ ـف فِصـقاُم َلَـِ  م ََ وإْفَضـُؾ كـقُن  ،فـنن َظِد

 .(وشبعٍ  إذا َرَجَع إػ َمْهؾِف ،آِخِرها ُقَم َظَرَف 

 :صورة إػ أن ادتؿتع وافؼورن ظؾقفام ه ي، فؽـ إذا ظ م اهل ياإل ًشبؼ

 -يف افسقق وً إمو أن ٓ جي  ه ي ,أ

 -أو علن ٓ جي  ثؿـف ,ب

 -فؽـ حيتوج إفقف ٕهؿ مـ ذفؽ ،أو جي  ثؿـف ,ج

 -فؽـ يؿتـع صوحبف ظـ عقعف ،أو جي ه ,د

 -أو يؿتـع صوحبف مـ عقعف إٓ عغالء ,ـه

                                 
 (-196: )افبؼرة (1)
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 -أهؾف وشبعي إذا رجع إػ ،أيوم يف احلٍ ؾنكف حقـفو يصقم ثالثي

ـــدلقؾ ♦ ـــوػ :وال ـــف لع ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) :ؿقف

 -(1)(يب جت حت خت مت ىت يت جث

 وصـقومف هلذه إيوم فف حوفتون: 

  -ووؿً جقاز ،ؾؾفو وؿً اشتحبوب :الهلَ  إُامأمو  ,أ

 ،وافثــومـ ،يــقم افســوعع :مـــ حــغ اإلحــرام عــوفعؿرة، ووؿــً آشــتحبوب :فققــ  اجلــقاز

   -وافتوشع

وفـق مل يرجـع إػ  ،مـ حغ ؾراؽف مـ أظامل احلٍ :ؾقب أ وؿً صقمفو :السبع  إُامأمو  ,ب

إذ ادراد عـوفرجقع يف أيـي آكتفـوء مــ أظـامل احلـٍ، وآشـتحبوب أن جيعؾفـو إذا رجـع إػ  :أهؾف

  -أهؾف

   .(رًة َؿ َحؾَّ ـصاَم َظش اً ُر إذا   َُيِْد َهْدُـْ ِص اْلـؿُ و) :ققلف

ثـؿ  وً ؾنكـف يـذع  هـ ي ،عسـبى ظـ و مـعـف :افذي مل يستطع دخقل مؽي عع  مو أحرم :ـرُ َص ْ  ادُ 

   -(2)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ :حيّؾ 

   -ثؿ حيّؾ  ،، ؾنكف يصقم ظةـرة أيوموً نذا مل جي  ه يؾ

، ؾقؼـوس ــ م افتؿتـع ،فـف عـ ٌل ؾؽـون  ،إلحـراماجـؾ ٕ :واجـىور دٌم صـاإلحأن دم  :والعؾ 

   -ـب ل ه ي افتؿتع ،رة أيومـإػ صقوم ظة ويـتؼؾ ظؾقف،

   -(3)ـام ٓ يتحؾؾ واج  اهل ي إٓ عـحره ،وفقس فف أن يتحؾؾ إٓ عع  افصقوم

                                 
 (-196:)رةافبؼ (1)

 (-196: )افبؼرة (2)

 (339 .3) ؿ امي ٓعـ ادغـل (3)
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َدَك ٌ اْلـَ  وَُيُِ  ََِقْطٍل يف َفْرٍج يف ) :ققلف ََ    .(ج  

اجلـامع يف  :وهـق ،أؿسـوم لظـقرات اإلحـرام يف هذه اجلؿؾي أصور ادولـ إػ افؼسؿ افثوفٌ مـ

 :ؾنكـف يصـقم ظةــرة أيـوم ،، ؾـنن مل جيـ  ع كـيوهل ع كيٌ  ؾقف ؾ ييً وؿّرر أن  ،احلٍ ؿبؾ افتحؾؾ إول

   -وشبعي إذا رجع إػ أهؾف ،ثالثي يف احلٍ

ومل  «مـ وضكء عع  افتحؾؾ ؾحجـف لـوم وظؾقـف ع كـي» :أكف روي ظـ اعـ ظبوس ؿول :والدلقؾ

 -(2) وجموه  ،وضووس ،ذفؽ ظـ ظطوءـروي ، و(1)ف خموفػ مـ افصحوعييعرف ف

 -دم، وهل صوةعع  افتحؾؾ إول ؾعؾقف إن ـون اجلامع أمو 

 -ؾؾؿ يقجى افب كي ،اشتؿتوع ٓ يػس  احلٍأكف  :والعؾ 

  .(ويف الُعؿرةِ صاةٌ ) :ققلف

، كـص ظـذ عؾقـف صـوةؾ ,أو عع ه وؿبؾ افسعل ،شقاًء ـون ؿبؾ افطقاف,مـ جومع يف افعؿرة 

 -(3)ذفؽ أَ 

   -ً اجلـويي ؾقفوؾخػػ ،ٕن رلبي افعؿرة أؿؾ مـ رلبي احلٍ :عغ احلٍ وافعؿرة َق ر  وإكام ؾٌ 

فا) :ققلف ََ    .(وإن ضاَوَظْتُف زوجُتف َلِز

 ادرأة ادجومعي عوفـسبي فؾؽػورة ٓ تؾق مـ حوفتغ:   

 ،زمفو مـو يؾزمـف مــ ؾسـود افـسـؽ وافؼضـوءويؾ ،ورة ـوفرجؾطووظي ؾعؾقفو ـػّ أن لؽقن مُ  ,أ

ل ؾقـف يف عـوب ـوادضـ ،وؿ  شبؼ عقون حؽؿ حجفو ومو يسلـى ظـذ ذفـؽ مــ ؾسـوده ،وكحق ذفؽ

 -لظقرات اإلحرام

 ،ـــام هــق معؾــقم مـــ افةـــروط يف ادحظــقرات ،ؾــال ـػــورة ظؾقفــو :أن لؽــقن مؽرهــي ,ب

وأكـف ٓ يػسـ   ،عؼ مـو يسلـى ظؾقـفوأمـو ظؼـ  افـؽـوح ؾؼـ  شـبؼ يف افبـوب افسـو ،وحّجفو صحق 

 -وفقس ؾقف ؾ يي ،افعؼ 

                                 
 (446 .2) اإلؿـوع متـ ظـ افؼـوع ـةوف (1)

 (-425 .3) ؿ امي ٓعـ ادغـل (2)

 (-446 .2) اإلؿـوع متـ ظـ افؼـوع ـةوف( 322 .3) اخلرؿل خمتك ظذ افزرـق رشح (3)
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

َر َمظقر] ـ َكرَّ ََ ةً  اً و رَّ ََ ْػِد َفَدى  َُ ِِ َصْقدٍ  ،َـ ِجـٍْس و   ـ َفَعَؾ ََمظقر ،َِ ل ََ َــ مجــاٍس  اً و

ةٍ  ـرَّ ََ ـرَ  ،َفـَدى لُؽـؾ   ََ ْسـُؼُط َـِسـقانٍ  ،ف مو ٓفـِـَض إحرا َُ دوَن  ،وَتغطقــِ  رمسٍ  ،وضِقـٍ   ،ْبسٍ فِدُــُ  ُلـ :و

ـْبِس  ،َرمِ اْلــَ  مو إضعـاٌم فؾِؿسـاكِغ  ،وكؾُّ َهـْدٍي  .وِحلٍق  ،وتؼؾقؿٍ  ،وَصْقدٍ  ،َوْطلٍ  وفِدُـُ  إََذَى والؾُّ

ؽـانٍ  ،ودُم اإلحصاِر حقث ُوِجَد شبُبف ،وك ِقمها ََ ِزُئ الصْقُم َؽؾ   َدَكـ ٍ  ،والـدُم صـاةٌ  ،وُُيْ ََ  ،مو ُشـُبُع 

ؼرةٌ وَُتزِ  ََ  .[ُئ ظـفا 

ومو يسـؼط عوفـســقون، ودــ لـ ؾع  ،هذا افػصؾ هق يف حؽؿ لؽرار ادحظقر مـ حقٌ افػ يي

 -فؽذ وكحق ،ر اهل يـحَ وأيـ يُ  ،افػ يي

َر َمظقر) :ققلف ـ َكرَّ ََ ةً  اً و رَّ ََ ْػِد َفَدى  َُ ِِ َصْقدٍ  ،َـ ِجـٍْس و      .(َِ ل

 ؾق مـ أحقالوؿقع اإلكسون يف لظقر ولؽرره مـف ٓ خي: 

ثــالث  وً أو يؾــبس خمقطـ ،ل رأشــف مـرلغغّطــــلن يُ  :أن يؽـقن ادحظــقر مــ جـــس واحـ  -1

  :وكحق ذفؽ ،مرات

 -ادحظقرٓحتود  :ؽػقف ـػورة واح ةتؾنن مل يؽػر ظـ إوػ ؾ ,أ

   -وإن ـون ؿ  ـّػر ظـ إوػ، ؾنكف يؽػر ـػورة أخرى ,ب

 :رات عع د مو صود، وفق مل يؽػر ظــ افصــق  إولافصـق ، ؾنن ظؾقف ـػو :ُستهـك َـ ذلؽ •

، ؾوصـسط أن يؽـقن ادثـؾ، (1)(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) :فؼقفف لعـوػ :وذلؽ

أو ظـذ  ،وظذ هذا ؾؾق صود جمؿقظي ؾنكف يؾزمف ؾ يـي ظــ ــؾ صــق ، شـقاء صـودهو دؾعـي واحـ ة

   -دؾعوت

   -ػ ييأن ـؾ صقٍ  يعتز إلالؾًو مستؼاًل ؾقجبً ؾقف اف :والعؾ 

                                 
 (-95: )ادوش ة (1)
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ـ َفَعَؾ ََمظقر) :ققلف ََ ةٍ  اً و رَّ ََ    .(َـ مجـاٍس َفَدى لُؽؾ  

وكحـقه، ؾنكـف يؽـرر  ،ولغطقـي افـرأس ،وافطقى ،ـوفؾبس :أن يؽقن ادحظقر مـ أجـوس -2

   -عحسى ظ د ادحظقرات ،افػ يي

ََ رَ ) :ققلف   .(ف مو ٓفَِض إحرا

شـقاء كـقى أن  :أي,امـف أو ٓ شقاء ــون ؿـ  رؾـض إحر ،افذي ؾعؾ ادحظقر لؾزمف افؽػورة

شـلؿطع  :ؿـول :َهـال ذلـؽ -,أو مل يــق ،خيرج مـ إحرامف وحيّؾ ويرؾضف وؾعؾ ادحظقر عع  ذفـؽ

 -إحرامل، ثؿ ؾعؾ ععض ادحظقرات، ؾتؾزمف افؽػورة

وفـق رؾضـف، ؾصـور افـرؾض فإلحـرام  ،ويبؼك ظـذ إحرامـف ،أن اإلحرام ٓ يـػسخ :والعؾ  ♦

 -وجقده ـع مف

، ؾؾــقس فــف أن خيــرج مـــ احلــٍ وافعؿــرة، إٓ عنمتــوم (1)(ۓ ڭ ڭ ڭ) :ؿــولٕن اهلل 

   -أو عوإلحصور ،أو عوفتحؾؾ فؾؿةسط ،افـسؽ

   -ٕكف فقس مـ أهؾ اإلجيوب :ؾنكف إذا رؾض إحرامف حّؾ مـف ،افصغر :ُستهـك َـ ذلؽ •

ــُؼُط َـِســقانٍ ) :ققلــف ْس َُ ــْبسٍ  :و ــُ  ُل ــٍ   ،فِدُ ــِ  رمسٍ  ،وضِق  ،وتؼؾــقؿٍ  ،وَصــْقدٍ  ،ْطلٍ دوَن وَ  ،وَتغطق

   .(وِحلٍق 

أو  ويؾحــؼ عوفـســـقون أن يؽــقن جــوهالً , إذا وؿــع ادحــرم يف ادحظــقر وـــون حقـفــو كوشـــقوً 

 -ؾال إثؿ ظؾقف ,وً مؽره

  ؾودحظقرات هلو حوفتون وأمو مـ حقٌ افػ يي: 

 :ؾقفـو أو افتغطقـي فؾـرأس، ؾفـذه ٓ ؾ يـي ،أو فبس ادخقط ،أن يؽقن ادحظقر هق افطقى ,1

 -ٕاو فقسً مـ ؿبقؾ اإللالؾوت

 ،وً ٕن ؾقفو إلالؾـ :ؾفذه ؾقفو ؾ يي :واحلؾؼ ،وافتؼؾقؿ ،وافقطء ،أن يؽقن ادحظقر افصـق  ,2

                                 
 (-196: )افبؼرة (1)



  

 
 امله شاااااااااااااااا كتاااااااااااااااا   

 
37 

ثؾ يف إلالف مـول أدمـل ظــ  افـســقون ه، ـام أكـو أوجبـو ادِ رَ ؽْ وادُ  ،وافـوشـل ،ؾقستقي ؾقفو افعوم 

   -(1)وكحقه

  .(َرمِ اْلـَ  إضعاٌم فؾِؿساكِغ  مو ،وكؾُّ َهْدٍي ) :ققلف

أو اإلحرام، ؾـنن حؽؿـف أكـف يعطـك دسـوـغ احلـرم،  ، ي هي يف اإلكسون ويتعؾؼ عوحلرمهَ  ّؾ ـُ 

 :وي خؾ يف هذا

 -ـ م افتؿتع وافؼران ،اهل ي افقاجى ,1

 -مو لطقع عف مـ ه ي ,2

 -افػ يي فسك واجى، ـام فق لرك اإلحرام مـ ادقؼوت ,3

 -مسوـغ يف ؾ يي إذى واإلضعوم يف جزاء افصـق  يضعوم شتـن :اإلضعوم ,4

   -ولصـرف فػؼراء احلرم ،ؾفذه ـؾفو لؽقن يف احلرم

ْضَعاُم ََِؿؽَّ َ » :ؿقل اعـ ظبوس :والدلقؾ ْدُي َواإْلِ ْقُم َحْقُث َصالَ  ،اهْلَ  -(2)«َوالصَّ

 -ؾقػرق يف احلرم ،وٕن اهل ي واإلضعوم كسؽ خيتص عوحلرم

أو عــ ورد إفقـف مــ  ،هؿ مـ ـون داخؾ ح ود احلرم، شقاًء ـوكقا مـ أهؾف :رموَساكغ احل

 -احلجوج وؽرهؿ مـ افػؼراء افذيـ ل ؾع هلؿ افزـوة

ْبِس وك ِقمها) :ققلف    .(ودُم اإلحصاِر حقث ُوِجَد شبُبف ،وفِدُُ  إََذَى والؾُّ

أو لغطقـي  ،أو افطقـى ،ؾـبسأو اف ،وهل افتل لؽقن ظـ  افقؿقع يف لظقر احلؾؼ :فدُ  إذى

أو داخؾـف، ؾنكـف  ،لؽقن حقٌ وج  شـببفو، ؾؾـق أكـف وؿـع يف لظـقٍر خـورج احلـرم وافرأس وكحقه

 -يمدي افػ يي يف مؽون ؾعؾ ادحظقر

                                 
 مجقع عغ ذفؽ يف ؾرق وٓ مطؾؼًو، ـػورة ظؾقف فقس واجلفؾ واإلـراه افـسـقون مع أكف: أَ  ظـ افثوكقي واييافر (1)

 - ظثقؿغ واعـ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي واعـ، اجلقزي اعـ: واختورهو ادحظقرات،

 َمو»: ؿول ضووس ظـ( 3.185) «صـقبي أ  اعـ» أخرج وؿ  هؽذا، ظؾقف أؿػ ومل، ـتبفؿ يف احلـوعؾي يذـره هؽذا (2)

ونَ  ـْ  ـَ يَ  َدمٍ  ِم   َأوْ ، َصَ َؿيٍ  َأوْ ، َؾبَِؿؽَّ
ِ
ْقمُ ، َصْق ٍ  َجَزاء ٌُ  َوافصَّ ًَ  َحْق  -«ِصْ 
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ومل يؼـ ر ظـذ دخــقل احلـرم إلمتــوم  ،افــذي يذعحـف ادحـرم إذا أحصـــر :وكـذلؽ دم اد صــر

إحصوره، شقاء ـون داخـؾ احلـرم أو خورجـف، وإن كسؽف، ؾنكف يذعحف حقٌ وج  شببف وهق مؽون 

 -وجيزشف ،أراد إرشوفف فؾحرم ؾؾف ذفؽ

 -(1)وهق مؽون إحصوره ،كحر ه يف عوحل يبقي خورج احلرم ^أن افـبل  :والدلقؾ ♦

ؽانٍ ) :ققلف ََ ِزُئ الصْقُم َؽؾ      .(وُُيْ

وٓ يؾـزم  ،أي  مؽـون,ه يف ؤأدا ئأو ؽرهـو جيـز ،إمو عػ يـي إذى :افصقُم افذي َوَجَى ظؾقف

 -ـقن ذفؽ داخؾ ح ود احلرم

ْقُم َحْقُث َصالَ » :أثر اعـ ظبوس ادتؼ م :وُدل هلذا ♦  -«َوالصَّ

 -وٕن افصقم كػعف فصوحبف ؾال يتع ى فغره، وٓ معـك فتخصـقصف عؿؽون

َدَك ٍ  ،والدُم صاةٌ ) :ققلف ََ ؼرةٌ  ،مو ُشُبُع  ََ  .(وَُتِزُئ ظـفا 

 :هـو ي خؾ ؾقف أح  ثالثي أمقر اف م يف ظرف افػؼفوء

 -مـ افضلن وادعز ،وادراد هبو جـسفو مـ افذـر وإكثك :صوة ,1

 -عؾ ٓ ع  مـ وجقد كقي افػ يي ظـ  افذع  ،مذعقحوً  فؽـ ٓ يةسي حلامً  :ُشبع ع كي ,2

 -ـذفؽ ئؾناو بز :ُشبع عؼرة ,3

َرَكـا َرُشـقُل اهللِ ،ٍ  وْفـحَ ُمِفؾ َغ عِ  ^َخَرْجـَو َمَع َرُشقِل اهللِ » :ؿقل جوعر  :والدلقؾ ََ  ^ َفَل

َِؾِ  َ  يِف اإْلِ َدَك ٍ  ،َواْلَبَؼرِ  ،َمْن َكْشَسِ ََ ـَّا يِف 
َِ  -(2)«ُكؾُّ َشْبَعٍ  

 

 

 

                                 
 َوَجوَمعَ ، َرْأَشفُ  َؾَحَؾَؼ ، ^ اهللَِّ َرُشقُل  أُْحِكَ  َؿ ْ »: وؾقف، ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1899) «افبخوري» أخرجف (1)

 -«َؿوعاِلً  َظوموً  اْظَتَؿرَ  َحتَّك ،َهْ َيفُ  َوَكَحرَ ، كَِسوَءهُ 

 (-1318) «مسؾؿ» أخرجف (2)
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 :قال ادملػ 

َدَك ٌ ] ََ ؼرتِـف ،يف الـََّعاَِ   ََ ـُبِع َكـْبٌش  ،َؼـرةٌ  :َقْظـؾِ وال ،والهَّْقَتـؾِ  ،واإلَـؾِ  ،وُِحاِر الـَقْحِش و  ،والضَّ

رِ  ،والغزالِ  َظـْزٌ  َْ َُقِع َجْػَرةٌ  ،والضَّ   َجْديٌ  ،والَق  .[واحل َِ  صاةٌ  ،وإَْرَكِ  َظـاٌق  ،والَرْ

 ،أو ؿقؿتـف ،فبقون مو يتعؾؼ عؿحظقر ؿتؾ افصـق ، وعقون مثؾ افصــق  :هذا افبوب ظؼ ه ادمفػ

 -إن مل يؽـ فف مثؾ

ې ) :ا ؿقفف شبحوكفوإصؾ يف هذ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت حئ مئ ىئ  ی ی ی جئ    -(1)(ی 

 :تؼدم من الصـقد قس ن

 -مو ٓ مثؾ فف ,2 -ثؾمو فف مِ  ,1

 :حوٓت فف ثالُث  ثٌؾ وافذي فف مِ 

، وٓ جيـقز ؽـر ذفـؽ ،^ ذ عحؽـؿ افـبـلؾقمخـ :^أن يؽقن لؼ م ؾقف ُحؽؿ مــ افـبـل  -1

   :َهالف

ًُ َرُشقَل » :افضبع ؿضـك ؾقفو عؽبش ـام يف ح يٌ جوعر  ,أ ـُبعِ  :^ اهللَِشَلْف ـِ افضَّ  ،َظ

 -(2)«ْ ِرمُ اْلـؿُ إَِذا َصاَدُه  ،َوُُيَْعُؾ فِقِف َكْبٌش  ،ُهَق َصْقٌد » :َؾَؼوَل 

حؽؿفـؿ وؿضـوشفؿ، ويـلا أمثؾـي ؽـؿ مــ افصـحوعي، ؾرجـع إػ ُح  ؾقـفأن يؽقن لؼـ م  ,ب

                                 
 (-95: )ادوش ة (1)

« موجف اعـ»و(، 2836« )افـسوشل»و(، 867« )افسمذي»و(، 3236« )داود أعق»و(، 22.72« )أَ » أخرجف (2)

 وافبقفؼل، فوصحح( 1.453« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3964« )حبون اعـ»و(، 1984« )اف ارمل»و(، 3985)

 (-5.298« )افؽزى» يف
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 -فذفؽ

ؾرجـع إػ ؿـقل ظـ فغ مــ  :وٓ مــ افصـحوعي ^أٓ يؽقن لؼ م ؾقف حؽؿ مــ افـبـل  ,ج

، ؾقحؽامن ؾقف علصبف إصـقوء مـ افـعؿ مــ حقـٌ (1)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) :فؼقفف :أهؾ اخلزة

 -ٓ مـ حقٌ افؼقؿي ،اخلؾؼي

َدَك ٌ ) :ققلف ََ    .(يف الـََّعاَِ  

إمجـوع افصـحوعي  (3)لقؿقـيواعــ  ،(2)ؿ اميحرم كعومًي ؾنكف هي ي ع هلو ع كي، كؼؾ اعـ إذا ؿتؾ اد

أاـؿ حؽؿـقا يف افـعومـي » :وظع، ومجوظي مـ افصـحوعي ،وظثامن ،ظذ ذفؽ، وروي ذفؽ ظـ ظؿر

   -(4)«عب كي

ؼرتِف) :ققلف ََ  .(َؼرةٌ  :والَقْظؾِ  ،والهَّْقَتؾِ  ،واإلَؾِ  ،وُِحاِر الَقْحِش و

   -ور افقحشَ ,1 

 -وعؼرة افقحش ,2

ــاإلِ  ,3 ــى)، وظــذ وزن ( ـق  َشــ) :ولــلا ظــذ وزن، عؽســـر اهلؿــز ولةــ ي  افقــوء ,ؾيَّ  ,(ُخؾَّ

 -وهل كقع مـ افظبوء ،افذـر مـ إوظول :وادراد َف

 -كقع مـ افظبوء :ؾتقثاف ,4

لـقس  قوهـ ,عػت  افقاو وافعغ أو ـسـرهو أو شؽقاو لـلا ظـذ ثالثـي إوجـف ,افقظؾ ,5

                                 
 (-95: )ادوش ة (1)

 (-294 .5) «ادغـل»: اكظر (2)

 (-283 .2) «افعؿ ة رشح»: اكظر (3)

ـَ  ُظَؿَر  َأنَّ »: وؾقف، ظبوس اعـ ظـ( 4.398« )افرزاق ظب » أخرجف (4) ـَ  َوَظِعَّ ، اخْلَطَّوِب  ْع ـَ  َوُظْثاَمنَ ، َضوفٍِى  َأِ   ْع ونَ  ْع ، َظػَّ

ـَ  ْي َ َوزَ  ًٍ  ْع َـَّعوَميِ  يِف »: َؿوُفقا، َثوعِ ـَ  َعَ َكيٌ  ْحِرمُ اْفـؿُ  َؿَتَؾَفو اف عِؾِ  ِم  َؿَتَؾ  إِنْ »(: 5.296« )افؽزى» يف افبقفؼل وظـ ، «اإْلِ

ـَ  َعَ َكيٌ  َؾَعَؾْقفِ  َكَعوَميً  عِؾِ  ِم  -«اإْلِ
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   -(1)اجلبؾ

واعــ  ،ظؿـر :، ومــفؿؾنكف هي ي عؼرة، َحَؽؿ عذفؽ افصحوعي ،مـ هذه وً صـق  ؾنذا صود ادحرمُ 

 -(2)واعـ ظبوس  ،ظؿر

ــوس  وورد ـــ ظب ــرة»يف حــ يٌ اع ــقحش عبؼ ــرة ،يف َــور اف ــؾ عبؼ ــقحش  ،ويف إي  ــر اف وعؼ

 -(3)«عبؼرة

ُبِع َكْبٌش ) :ققلف    .(والغزالِ  َظـْزٌ  ،والضَّ

وإذا صـود ، ذــر افضـلن يف أي شــ ــون :، وافؽـبشوً ؾنكـف هيـ ي ـبةـ وً إذا صود ادحرم ضبع

 ،اً  ي ظـزؾنكف هُي  ؽزآً 

وظــ ظؿـر عــ اخلطـوب ، (4)«يف افضبع عؽـبش»مو ورد ظـ افصحوعي أاؿ حؽؿقا  :والدلقؾ

 -(5)«يف افعـز عغزال، ويف افرعقع عجػرة، ويف إركى ععـوق»ك ـأكف ؿض

 -ٕكف مؼطقع مـ افذكى وـذا افعـز :عوفغزال فٌ بَ افعـز ؾقفو َص أن  :ووجف ذلؽ 

رِ ) :ققلف َْ    .(والضَّ   َجْديٌ  ،والَق

ؾنكـف  وً أو ضـبّ  ،اً ، ؾؾـق صـود ادحـرم وعـروً وعريـ :حققاٌن صـغر ــوجلرذ، ولسـؿقف افعومـي :القَر

                                 
 (-1968صـ) وزآعودىفؾػر «ادحقط افؼومقس»و(، 11.739) مـظقر ٓعـ «افعرب فسون»: اكظر (1)

 (561 .1) فؾبفقا اإلرادات مـتفك رشح اكظر (2)

َـَّعوَميِ  ويِف »: وؾقف، ظبوس اعـ ظـ( 5.296« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.398« )اف ارؿطـل» أخرجف (3)  َويِف ، َجُزورٌ  اف

اَمرِ  َويِف ، َعَؼَرةٌ  اْفَبَؼَرةِ   (-4.241« )اإلرواء» يف إفبوين وضعػف، «َعَؼَرةٌ  احْلِ

« موجف اعـ»و(، 2836« )افـسوشل»و(، 867« )افسمذي»و(، 3236« )داود أعق»و(، 22.72« )أَ » أخرجف (4)

 وافبقفؼل، وصححف( 1.453« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3964« )حبون اعـ»و(، 1984« )اف ارمل»و(، 3985)

 -جوعر ح يٌ مـ( 5.298« )افؽزى» يف

، جوعر ظـ( 5.299« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.211« )إم» يف وافةوؾعل(، 4.76« )صقبي أ  اعـ» أخرجف (5)

ـَ  ُظَؿَر  َأنَّ »: وؾقف ُبعِ  يِف  َؿَه  اخْلَطَّوِب  ْع َْرَكِى  َويِف ، عَِعـْزٍ  اْفَغَزالِ  َويِف ، عَِؽْبشٍ  افضَّ ْٕ ُعقعِ  َويِف ، عَِعـَوٍق  ا ، «عَِجْػَرةٍ  اْفَرْ

 (-2.597« )احلبر افتؾخقص» يف حجر اعـ وصححف
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 -، وهق افذـر مـ أوٓد ادعز، وفف شتي أصفروً هي ي ج ي

َُ ) :ققلف    .(قِع َجْػَرةٌ والَرْ

 -أصفر مـ افغـؿ يمو هلو أرعع :واجلػرةأه ى جػرة،  وً مـ صود يرعقظ

 .(وإَْرَكِ  َظـاٌق ) :ققلف

 -إكثك مـ أوٓد ادعز :والعـاق، وً أه ى ظـوؿ وً مـ صود أركب

   .(واحل َِ  صاةٌ ) :ققلف

 خؾ ؾقفـو ــذفؽ ؾقـ ،مـ صود َومًي أه ى صوة، وي خؾ يف احلاممي ـؾ مـو ظـّى ادـوء وهـ ر

 -وافؼطو وكحقهو ،افؼؿري

 -(1) ، ظذ مـ صود َومي أن هي ي صوةووؽرمه ،وظثامن ،ؽؿ ظؿرُح  :والدلقؾ ♦

 ؟ف  وجف الشبف َغ احل َ  والشاة :فنن ققؾ 

 ؾقتػؼون يف ضريؼي صـرب ادوءوً ادوء ظب ى  عُ مـفام يَ  أن ـالً  :وجف افةبف ،-   

 -مل يؼض عف افصحوعي، ؾنكـو كـصى ظ فغ ؾقحؽامن ؾقف اً عع  ذفؽ إذا وج كو أمر* 

 

 

 

 

   

                                 
 وضعػف، «َصوةٌ  احْلاََمَميِ  يِف »: وؾقف، ظبوس اعـ ظـ( 5.296« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.415« )افرزاق ظب » أخرجف (1)

 (-4.241« )اإلرواء» يف إفبوين
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 :قال ادملػ 

ـُرُم َصــْقُده ظـذ ] ـُرُم َقْطــُع َصــَجِره  ،ْ ِرمِ اْلـــؿُ وُحْؽــُؿ َصــْقِده كَصـْقِد  ،ْ ِرِم واحلـللِ اْلـــؿُ ََيْ وََيْ

ـِ إٓ اإِلْذَخـرَ ـوَحشقِشـف إَْخَضـ ُْ ـُرُم َصـ .َر بـاُح احلشـقُش لؾَعَؾـِػ وآلــِ   ،قُد اددُــِ  وٓ َجـزالَ وََيْ ُُ و

ْقرٍ  ،احلْرِث وك ِقه ََ فا َا ََغ ِظٍر إػ  َُ    .[وَحَر

فبقون حؽـؿ صــق  احلـرم، وحؽـؿ صــق  حـرم اد يــي وكبولـف، ومـو  :هذا افبوب ظؼ ه ادمفػ

   -يتعؾؼ عذفؽ

 (-حرم مؽي، حرم اد يـي) :احلرم ُشؿؾ* 

ـْ  ،مجوعومهو حرمون عوإل  -(1)اعـ ؿ اميذـرهو  ،عقـفام ؾروق فؽ

ُرُم َصْقُده ظذ ) :ققلف    .(ْ ِرِم واحلللِ اْلـؿُ ََيْ

، أو حـالًٓ  وً ظذ ـؾ مـ ـون داخؾ ح ود احلرم، شـقاًء ــون لرمـ افصـق  يف حرم مؽي حرامٌ 

 :ودل ظذ ذفؽ افسـي واإلمجوع

ـِ  ... :ُقم فتَّ َؽ قال  ^من رشقل اهلل » :ح يٌ اعـ ظبوس :مـ افسـي (1 ََ َفُفَق َحَراٌم َُِ ْر

ََ ِ  اهللِ ْقِم الِؼَقا َُ ْعَضُد َصـْقُكفُ  ،إَِػ  ُُ ـُر َصـْقُدهُ  ،َٓ  ـَػَّ ُُ َفَفـا ،َوَٓ  ـْ َظرَّ ـ ََ  َّٓ ْؾـَتِؼُط ُلَؼَطَتـُف إِ َُ ـَتَذ  ،َوَٓ  َوَٓ َُيْ

 -(2)«...َخَلَها

                                 
 احلوجي ل ظق مو اد يـي حرم صجر مـ يمخذ أن جيقز أكف ,1: مهو عقـفام غؾرؿ( 3.325) ادغـل يف ؿ امي اعـ ذـر (1)

 صود مـ أن ,2، مؽي عخالف فؾعؾػ، إفقف احلوجي ل ظق مو حةقةفو ومـ، وافرحؾ، وافقشوش ، فؾؿسوك ، إفقف

 ع فقؾ، اد يـي حرمي مـ أظظؿ مؽي وحرمي مؽي، عخالف إرشوفف، يؾزمف مل، إفقفو أدخؾف ثؿ، اد يـي خورج صق اً 

 - لرم إٓ ي خؾفو ٓ أكف

 يف وفقس»: مـسؽف يف لقؿقي اعـ ؿول وفذا: وّج  وادي ذفؽ ومـ، عحرم ؾؾقس سج يـاد هذيـ ظ ا ومو فائدة:

 حرم: ؾقؼقفقن اجلفول، يسؿقف ـام حرموً  يسؿك وٓ احلرمون، هذان إٓ ؽره وٓ ادؼ س، عقً ٓ حرم اف كقو

 -هـ-ا «ادسؾؿغ عولػوق عحرم فقس وؽرمهو هذيـ ؾنن اخلؾقؾ، وحرم ادؼ س

 (-1353) «مسؾؿ»و(، 1834) «خوريافب» أخرجف (2)
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 -(1)رم ظذ احلالل وادحرمؾؼ  أمجع ادسؾؿقن ظذ حتريؿ صـق  احل :واإلمجاع (2

  .(ْ ِرمِ اْلـؿُ وُحْؽُؿ َصْقِده كَصْقِد ) :ققلف

حؽؿ صـق  احلرم ـحؽؿ صـق  ادحرم، ولؼـ م يف عـوب جـزاء افصــق  أن ؾقـف اجلـزاء وأن فـف 

 (-مو فف مثؾ، ومو ٓ مثؾ فف) :ؿسؿغ

ر  أو ـبـر، ُحـ أو ــوؾر، صـغرٌ  ،شقاًء صوده مسؾؿ ،ضؿـ إذا صـق أن صـق  احلرم يُ  :واظؾؿ •

 -ؾقجى ضامكف ـؤدمل ،ف عوفـسبي فؾجؿقعرمي لعؾؼً عؿحؾّ ٕن احلُ  :ؾال ؾرق ،أو ظب ٌ 

ُرُم َقْطُع َصَجِره وَحشقِشف إَْخَض ) :ققلف ـِ ـوََيْ ُْ    .(َر

مــ  مـو أكبتـف اهلل مــ ؽـر لسـبٍى  :حيرم ؿطع صجر احلرم وحةـقةف إخضـر، وادـراد عـذفؽ

 -نمجوع افعؾامءأدمل، ٓ افقوعس ع

َتَذ َخَلَهـا» :ح يٌ اعـ ظبوس ادتؼ م، وؾقف :وُدل لذلؽ ♦ وحـ يٌ أ  هريـرة  -(2)«َوَٓ َُيْ

َتَذ َصـْقُكَفا» :، وؾقفوً مرؾقظ  ْعَضـُد َصـَجُرَها ،َٓ َُيْ ُُ ؾلضـوف افةـجر إػ احلـرم دون  ،(3)«َوَٓ 

 -ؽره

   .(إٓ اإِلْذَخرَ ) :ققلف

ـا َرُشـقَل اهللِ» :ؿول  ح يٌ افعبوس :والدلقؾ :اشتثـل مـ افـفل اإلذخر ْذِخـرَ  ،َُ َّٓ اإْلِ  ،إِ

ــقِهِؿْ  ـــِِفْؿ َولُِبُق ــُف لَِؼْق ْذِخــرَ » :َفَؼــاَل  ،َفنِكَّ َّٓ اإْلِ ، وـــوكقا جيعؾقكــف يف افبقــقت ؾــقق اجلريــ  فقثبــً (4)«إِ

 -ويف افؼبقر فقؿـع لسـرب افساب إػ ادقً ،افطغ

ُرُم َصقُد ) :ققلف    .(اددُـ ِ  وََيْ

  -أصور أن إػ حرم اد يـي، ؾبغ أكف حيرم افصـق  ؾقف

                                 
 (-69صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (1)

 (-1353) «مسؾؿ»و(، 1834) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-1355) «مسؾؿ»و(، 112) «افبخوري» أخرجف (3)

 (-1353) «مسؾؿ»و(، 1834) «افبخوري» أخرجف (4)
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ْقرٍ » :وً مرؾقظ ح يٌ ظع  :والدلقؾ ََ ْغَ َظْرٍ إَِػ  ََ ا  ََ    -(1)«ادَِدُـَُ  َحَرٌم 

َم َرُشقُل اهللِ » :ؿول وح يٌ أ  هريرة  َتِل  ^َحرَّ ََ َٓ ْغَ  ََ ا   :َرةَ َؿـوَل َأُعـق ُهَرْيـ ،«ِدُـَ ِ اْلـؿَ ََ

ْغَ » ََ ا  ََ اَفَؾْق َوَجْدُت الظ َباَل  ا َذَظْرُهَ ََ َتْقَفا  ََ َٓ ـَْل َظَش  ،  َْ قلً ـَوَجَعَؾ ا َِ  -(2)«ِدُـَِ  ُِحًكاْلـؿَ َحْقَل  َر 

 -ؾفذه وؽرهو دفً ظذ ثبقت حرم اد يـي، وافـفل ظـ افصـق  ؾقف

   .(وٓ َجزالَ ) :ققلف

   -ي ؾنكف ٓ جزاء ؾقفمـ حرم اد يـ اً إذا صود اإلكسون صـق 

ؾؾـؿ جيـى  ،وٕكف مقضع جيقز دخقفف عغر إحـرام ،مل يرلى ظؾقف جزاء ^أن افـبل  :والدلقؾ

 -ؾقف جزاء

رلى افقظق  افة ي  يف أخرة ظذ مـ أحـ ث يف حـرم اد يــي، ومل يـذـر يف  ^وٕن افـبل 

ََ اْلـؿَ » :^ؾؼ  ؿول  ،أو جزاء ،اف كقو ـػورةً  ا  ََ ـْقرٍ ِدُـَُ  َحَرٌم  ََ ـْ َمْحـَدَث فِقَفـا َحـَدَ ،ْغَ َظـْرٍ إَِػ   ،اً َفَؿـ

ـِ  َصـ ،َلئَِؽِ  َوالـَّاِس َممْجَِعـغَ اْلـؿَ َفَعَؾْقِف َلْعـَُ  اهللِ وَ  ،اً َمْو آَوى َُمِْدَ ََ ـْقَم اْلِؼَقا َُ ـْـُف 
َِ ْؼَبـُؾ اهللُ  َُ َٓ  ،اً ْرفـَٓ  َو

 -(3)«َظْدًٓ 

باُح احلشقُش لؾَعَؾِػ وآ) :ققلف ُُ    .(لِ  احلْرِث وك ِقهو

وآٓت احلـرث وكحـق ذفـؽ،  ،حرم اد يـي جيقز أخذ مو دظً احلوجي إفقف، ــوفعؾػ فؾبفـوشؿ

   -وكحقهو عو ُيسَتْخ م فإلعؾ ظـ  احلرث غـوفعورضت

ـَتَذ َخَلَهـا» :، وؾقـفوً مرؾقظ ح يٌ ظع  :والدلقؾ ـُر صــقُدَها ،َٓ َُيْ ـَػَّ ُُ  َٓ َٓ ُتْؾـَتَؼُط  ،َو َو

الُ  ـْ َمَصاَد ِ َ َِ َّٓ د ـَلَح لِِؼَتـالٍ  ،َؼَطُتَفا إِ ِؿَؾ فِقَفا الس  ْصُؾَُّ لَِرُجٍؾ َمْن ََيْ َُ  َٓ ـَْفـا  ،َو َِ ْؼَطـَع  ُُ ْصـُؾَُّ َمْن  َُ  َٓ َو

ِعَرهُ  ََ ْعؾَِػ َرُجٌؾ  َُ َّٓ َمْن     -(4)«َصَجَرٌة إِ

                                 
 (-1379) «مسؾؿ»و(، 6755) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1372) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 -ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ( 1379) «مسؾؿ»و(، 1879) «افبخوري» أخرجف (3)

ًٓ ( 2.268« )أَ » أخرجف (4)  يف إفبوين وصححف(، 5.339« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2935« )داود أعق»و، مطق
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 -أمو حرم مؽي، ؾقحرم ؾقف ؿطع إصجور علي حول إٓ ظـ  افضـرورة

 -وهذا مـ إمقر افتل خيوفػ ؾقفو حرم اد يـي حرم مؽي

ْقرٍ ) :ققلف ََ فا َا ََغ ِظٍر إػ  َُ    .(وَحَر

   :حّد حرم اددُـ 

   -افةـرؿقي وافغرعقي :ومهو احلرلون ،ٓعتل اد يـي :* مـ افةـرق وافغرب

 -(1)ومهو جبالن معروؾون ،َظر وثقر :* ومـ افةامل واجلـقب

ْغَ َجَبَؾْقَفا» :يٌح  :وُدل لذلؽ ♦ ََ ا  ََ ُم     -(2)«إيِن  ُمَحر 

ْقرٍ » :وح يٌ ََ ْغَ َظْرٍ إَِػ  ََ ا  ََ    -(3)«ادَِدُـَُ  َحَرٌم 

 

 

 

 

 

                                
 
 -(6684« )اجلومع صحق »

 ؽر وهق، أح  كوحقي مـ جبؾ هق: وثقر احلامر، وهق افعر يةبف ادقؼوت ظـ  جبؾ هق: وَظر»: لقؿقي اعـ ؿول (1)

 -هـ-ا- «عؿؽي افذي ثقر جبؾ

 -موفؽ عـ أكس ح يٌ مـ( 1365) «مسؾؿ»و(، 5425) «افبخوري» أخرجف (2)

 -ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ( 1379) «مسؾؿ»و(، 6755) «افبخوري» أخرجف (3)
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 :قال ادملػ 

ـ َمظلها] َِ ُـّ  َس ـِف وقـاَل َـا َورَ  ،وادسجُد َـ َاِب َـل َصْقَب َ  ،ُُ ُْ َد َُ َـؿ  ،دَ فنذا رمى البقـَ  َرَفـَع 

ْضـَطبِع َُ  ُِ ْبَتـِدُئ  ،اً َُطـق ِِ الُعؿـرةِ اْلــؿُ َُ فُقَ ـاذِي احَلَجـَر  ،ْػِرُد لْؾُؼـُدومِ اْلــؿُ والؼـاِرُن و ،ْعَتِؿُر ََطـقا

ف َؼب ُؾف ،إشقَد َُِؽؾ  ُُ ْسَتؾُِؿف و َُ ـَده ،و َُ ْؿـُس مصـاَر إلقـف ،فـنن َصـؼَّ َقبَّـَؾ  ؼـقُل َـا َوَردَ  ،فـنْن َصـؼَّ الؾَّ َُ  ،و

َُساِرهوَُيعُؾ ا ُِ َشـْبع ،لبقَ  ظـ  َُطق ََلَـ ،اً و  ِِ ـُؾ إُُفِؼـلُّ يف هـذا الطـقا َُ ْر ْؿِشـ ،اً َُ َُ  ،اً ل مرَعــَـؿ 

ةٍ  رَّ ََ ـَ الَقَ يِنَّ كؾَّ  ـ َتَرَ  صـق  .َُستؾُِؿ احَلَجَر والرْك ََ ِِ  اً و ـْـِقهِ  ،َــ الطـقا َُ َِ  ،َسـفمو َكؽَّ  ،مو    مو ضـا

ــداِر  ،ظــذ الشــاذروانِ  ـــَ  مو ِج ــ ،َجرِ اْل ــََّّ  :اً مو َكِجســ ،اً مو ُظرُاك ِص َُ ــَػ  ،   ــِغ َخْؾ ــع  َركعت َص ُُ ــؿ  َ

 .[ؼامِ اْلـؿَ 

، ومـو يتعؾـؼ عـف مــ افطـقاف مـ أحؽوم  خقل مؽيفذـر مو يتعؾؼ عهذا افبوب ظؼ ه ادمفػ 

 -وافسعل

ووؿـً  ،ومــ أي جفـي، وأي عـوب ،,ؽـيمـقػ ي خؾ ادحرم  :أي,:(دخقل َؽ ) :وؿقفف

 -دخقهلو

ـ َمظلهاُُ ) :ققلف َِ ُـّ     .(َس

مــ مؽـون يسـؿك ــ اء ظـذ  :مـ جفي اجلـقب :أي :أن ي خؾ مـ أظالهوافسـي فؾؼودم دؽي 

 -وزن شامء

ـَ  ^ اهللَِمنَّ َرُشقَل » :ـام يف ح يٌ اعـ ظؿر ^ؾعؾ افـبل  :والدلقؾ ـ َِ ـْ َكـَداٍل  ـ َِ   َ ؽَّ ََ َدَخَؾ 

ْػَذ وَ  ،الهَّـِقَِّ  الُعْؾَقا الَّتِل َِاْلَبْطَ الِ  ـَ الهَّـِقَِّ  السُّ
َِ    -(1)«َخَرَج 

ـْ َمْظَلَها ^َمنَّ الـَّبِلَّ » :ودو روت ظوشةي
َِ َ  َدَخَؾ  ؽَّ ََ ـْ َمْشَػؾَِفا ،دََّا َجاَل إَِػ 

َِ  -(2)«َوَخَرَج 

                                 
 (-1257) «مسؾؿ»و(، 1576) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1258) «مسؾؿ»و(، 1577) «افبخوري» أخرجف (2)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
48 

ـُ  ^ؾلمو اخلروج ؾنكف خرج   ،,عضؿ افؽـوف ولــقيـ افـ ال  ,ى  مـ افثـقي افسػذ مـ ثـقي 

 -أنمـ جفي افةبقؽي 

   .(وادسجُد َـ َاِب َـل َصْقَب َ ) :ققلف

 وهـذا افبـوب ٓ يقجـ  فؽــ ؿـول افعؾـامء  ،يسـ أن يتحرى دخقل ادسج  مـ عوب عـل صـقبي

وــون  ،وهق مـ كوحقـي ادسـعك ،كف ادسؿك عوب افسالمإ :,إزرؿل صوحى أخبور مؽي :ومـفؿ,

 -هذا افبوب مقجقدًا إػ ظف  ؿريى

 قل مـ ظـ ه مستحىاف خ :وإكام ؿقؾ: 

 -حقٌ دخؾ مـف ^فػعؾ رشقل اهلل  , أ

ودخؾـو معف مـ عوب عــل  ،^دخؾ رشقل اهلل » :أكف ؿول ؾؼ  ورد يف ح يٌ اعـ ظؿر 

وخرجــو معـف إػ اد يــي مــ عـوب احلـرورة،  ،ظب  مـوف، وهق افذي يسؿقف افـوس عوب عـل صــقبي

   -(1)«وهق عوب اخلقوضغ

ؾقسفؾ ظـذ افطـوشػ افبـ اءة مــ  ،واحلجر إشقد ،ي ووجففووٕكف يف جفي عوب افؽعب ,ب

   -ظـ ه

ِف وقاَل َا َوَردَ ) :ققلف ُْ َد َُ    .(فنذا رمى البقَ  َرَفَع 

   -يسـ فؾ اخؾ إذا رأى افؽعبي أن يرؾع ي يف وي ظق عوف ظوء افقارد

ًَ  ؿَّ افؾُفـ» :أكف ـون ي ظق إذا رأى افبقـً يؼـقل ظؿر  روى اعـ أ  صـقبي ظـ وهق مو َأْكـ

اَلمُ  اَلمُ  ،افسَّ اَلمِ  ،َوِمـَْؽ افسَّ ـَو عِوفسَّ  -(2)«َؾَحق ـَو َرعَّ

                                 
« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.278« )مؽي أخبور» يف وإزرؿل(، 1.156« )إوشط» يف افطزاين أخرجف (1)

(5.116-) 

 -(5.118« )افؽزى» يف وافبقفؼل ،(3.437« )صـقبي أ  اعـ» أخرجف (2)
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ْضَطبِع) :ققلف َُ  ُِ َُطق    .(اً َؿ 

ـّ ^وصــػي ضــقاف رشــقل اهلل  ،عــ أ ادمفــػ يــتؽؾؿ ظـــ أحؽــوم افطــقاف ، ؾــلول مــو يســ

 :فؾطوشػ

   -وهق َظُض  اإلكسون ،بعوآضطبوع ملخقذ مـ افَض  :آ طباع (1

 -ف حتً ظولؼف إيؿـ، وضرؾقف ظذ ظولؼف إيسـرشأن جيعؾ وشط ردا :وصػتف

َِ  ^َمنَّ الـَّبِلَّ » :مو وردودفقؾ ذفؽ  ،أن آضطبوع يستحى يف ضقاف افؼ وم :واظؾؿ • َضـا

ْضَطبِع  -(1)«اً َُ

أن يؽــقن آضــطبوع يف مجقــع إصــقاط افســبعي مــ ع ايــي افطــقاف، ؾــنذا ؾــرغ مـــ  :والســ 

 -ف ال يصع وـتػف مؽةقف :رداءه ٓشـقام إذا أراد افصالةافطقاف شّقى 

ْبَتِدُئ ) :ققلف ِِ الُعؿرةِ اْلـؿُ َُ    .(ْػِرُد لْؾُؼُدومِ اْلـؿُ والؼاِرُن و ،ْعَتِؿُر ََطقا

 :ٕمريـ :افطقاف عوفبقً :إذا دخؾ ادحرم ادسج  ؾنن أول مو يب أ عف

َل  من» : ــــام يف حـــ يٌ ظوشةـــي ^ؾعـــؾ افـبـــل  ,1 ـــَدَم َِـــِف ـَصـــَموَّ ََ ُِ  ^ْلٍل  ـــَقا الطَّ

 -(2)«َِاْلَبْقِ  

، اً إن ـــً معتؿـر :ؾوشـتحى افبـ اءة عـف، ويؼـول فـف ،وٕن افطقاف حتقي ادسـج  احلـرام ,2

ؾفـذا  اً أو مػـرد وً أو ظؿـرة متتـع، وإن ـــً ؿوركـ ،شـقاء ـوكـً ظؿـرة مػـردة ،ؾفذا ضـقاف افعؿـرة

   -ضقاف افؼ وم

فؽــ  ،وٓ ـراهـي ،قاف افؼ وم، ؾؾق ذهبو دــك مبوصــرة أجـزأوٓ جيى ظذ افؼورن وادػرد ض

 -^يستحى ضقاف افؼ وم هلام، ـام ؾعؾ رشقل اهلل 

                                 
« اف ارمل»و(، 2954« )موجف اعـ»و(، 859« )افسمذي»و، (1883« )داود أعق»و(، 29.473« )أَ » أخرجف (1)

 -إفبوين وحسـف(، 5.128« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1885)

 (-1235) «مسؾؿ»و(، 1641) «افبخوري» أخرجف (2)
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ف) :ققلف   .(فُقَ اذِي احَلَجَر إشقَد َُِؽؾ 

 -الشـروع يف الطقاِ :ؾقام يتعؾؼ عوفطقاف (2

 - وران ظذ افؽعبيفف، ثؿ يب أ عوف ؼوعالً ومُ  وً قازيأن يؼػ أموم احلجر إشقد مُ  :وضرُؼتف

َؼب ُؾف) :ققلف ُُ ْسَتؾُِؿف و َُ َده ،و َُ ْؿُس مصاَر إلقف ،فنن َصؼَّ َقبََّؾ     .(فنْن َصؼَّ الؾَّ

  -تؼبقؾ احلجر إشقد :عو يستحى ويسـ يف افطقاف (3

 ولؼبقؾف فف مرالى ،^ؾعؾف رشقل اهلل  ،وهق شـي: 

 -^وهذا ظـ رشقل اهلل  ،,(2)يؿسحف عق ه ويؼبؾف :أي, (1)أن يستؾؿف عق ه ,أ

 -(3)إن صؼ ذفؽ، ؾنكف يستؾؿف عق ه ويؼبؾ ي ه ,ب

 ، ؾؼـ  روى أعـق افطػقـؾ ^فػعؾ افـبل  :ؾفإن صؼ ذفؽ، ؾنكف يستؾؿف عةـلء ويؼبّ  ,ج

ُُْ  َرُشقَل اهللِ » :ؿول ُِ َِاْلَبْقِ   ^َرَم ُطق َؼب ُؾ ادِْْ َج  ،َُ ُُ َعُف َو ََ ـٍ  ـَ َِِؿْ َج ْك ْسَتؾُِؿ الرُّ َُ  -(4)«ـَ َو

 -(5)^وهذا ورد ظـ رشقل  ،ذفؽ، أصور إفقف عق ه وٓ يؼبؾفو إن صّؼ  ,د

وــذا ادسـ  ظـذ احلجـر  ،أن اإلصـورة لؽـقن عوفقـ  افقؿــك ٓ عجؿقـع افقـ يـ :وهــو يـبـف إػ

   -يؽقن عوفقؿـك

                                 
فُ ، ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1267) «مسؾؿ»و(، 1699) «افبخوري» أخرجف (1)  ^ اهللِ َرُشقَل  َأرَ  مَلْ »: َؿوَل  َأكَّ

ـَ  َيْؿَسُ   ًِ  ِم َّٓ ، اْفَبْق ـَْغِ  إِ ـْ  -«اْفَقاَمكَِقْغِ  افر 

ًُ  َفَؼ ْ ، َواهللِ َأمَ »: َؿوَل  طوباخل عـ ظؿر ح يٌ مـ( 1279) «مسؾؿ»و(، 1695) «افبخوري» أخرجف (2)  َأكََّؽ  َظؾِْؿ

َٓ ، َحَجرٌ  ًُ  َأين   َوَفْق ْؾُتَؽ  َمو ُيَؼب ُؾَؽ  ^ اهللِ َرُشقَل  َرَأْي  -«َؿبَّ

ًُ »: َؿوَل ، ظؿر اعـ مقػ كوؾع ح يٌ مـ( 1268) «مسؾؿ» أخرجف (3) ـَ  َرَأْي ، َيَ هُ  َؿبََّؾ  ُثؿَّ ، عَِقِ هِ  احْلََجرَ  َيْسَتؾِؿُ  ُظَؿرَ  اْع

ُتفُ  َمو: َوَؿوَل  ـْ ًُ  ُمـْذُ  َلَر  -«َيْػَعُؾفُ  ^ اهللِ َرُشقَل  َرَأْي

 (-1275) «مسؾؿ» أخرجف (4)

ًِ  ^ افـَّبِل   َضوَف » ؿول، ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1316) «افبخوري» أخرجف (5) اَم ، َعِعرٍ  َظَذ  عِوْفَبْق ؾَّ ـَ  َأَلك ـُ ـْ  َأَصورَ  افر 

  إَِفْقفِ 
ٍ
ء ونَ  عَِقْ َ  ِظـَْ هُ  ـَ زَّ ـَ  -«َو
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ؼقُل َا َوَردَ ) :ققلف َُ    .(و

 :ظ ة أدظقي يؼقل مو ورد مـ إدظقي حول افطقاف، وؿ  ورد يف افطقاف :أي

َزُ  اهلُلوَ  ،اهللِعِْسِؿ » :ظـ  اعت اء افطقاف -1 ـْ ، ويؼقل ظـ  ع ايـي ــؾ صـقط ععـ  ذفـؽ إذا (1)«َأ

 -اهلل أـز :حوذى احلجر

ٍ   وً َوَلْصِ يؼ ،عَِؽ  وً ؿَّ إِياَمكافؾفُ » :ظـ  اعت اء افطقاف -2   -(2)«^عِؽَِتوعَِؽ َوُشـَِّي َكبِقََّؽ ُلَؿَّ

ِخــَرةِ َحَســـَ ً » :ـ واحلجــرؿقفــف عــغ افــرـ -3 ْٔ ْكَقا َحَســـًَ  َويِف ا ــا يِف الــدُّ ــا آتِـَ ـَ ََّ ــَذاَب  ،َر ــا َظ َوقِـَ

   -(3)«الـَّارِ 

َُساِره) :ققلف    .(وَُيعُؾ البقَ  ظـ 

وؿـ   ،^ؾعؾ افـبل  :واف فقؾ :جيى ظذ مـ يطقف أن جيعؾ افبقً ظـ يسوره حول افطقاف

ـَاِشَؽُؽؿْ » :ؿول ََ  -(4)«لَِتْلُخُذوا 

ُِ َشْبع) :ققلف َُطق    .(اً و

 ُشـبقع :شـبعي أصـقاط، وجيـقز ؿـقل :للا عػت  افســغ، أيووهق ادعروف،  ،عوفضؿ :عبْ الُس 

 -أشوعقع :وُأشبقع، ومجعفو

                                 
ـَ  َأنَّ »: وؾقف( 5.79) وافبقفؼل(، 1.339« )مؽي أخبور» يف وإزرؿل(، 5.33) «افرزاق ظب » أخرجف (1)  ُظَؿَر  اْع

ـَ  اْشَتَؾؿَ  إَِذا ونَ ـَ  ـْ َزُ  واهللُ ، اهللِ عِْسؿِ »: َؿوَل  افر  ـْ  َوَشـَُ هُ »(: 537 .2) «احلبر افتؾخقص» يف احلوؾظ ؿول، «َأ

 -«َصِحقٌ  

 وافطزاين(، 195 .4) «صقبي أ  اعـ» وأخرجف، ظؿر عـ اهلل ظب  ظـ( 6.76) «إوشط» يف افطزاين أخرجف (2)

 ظـ( 5.33« )افرزاق ظب » وأخرجف، ضوفى أ  عـ ظع ظـ( 128 .5) افبقفؼلو(، 1.157) «إوشط» يف

 (-1949« )افضعقػي» يف إفبوين وضعػف، ظبوس اعـ

(، 2721« )خزيؿي اعـ»و(، 5.59« )افرزاق ظب »و(، 1892« )داود أعق»و(، 24.129« )أَ » أخرجف (3)

 ظب  ح يٌ مـ(، 5.137) وافبقفؼل، حفوصح( 1.455« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3826« )حبون اعـ»و

 -افسوشى عـ اهلل

 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (4)
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وٓ يص  افتطـقع علؿـؾ مــ ذفـؽ، ؾـنن ضـوف أؿـؾ  ،أن يؽقن افطقاف شبعي أصقاط :وادراد

 -، ؾفق ـؿـ صوم ععض افـفوريمـ شبع

رْ ) :ققلف ََلََُ  ِِ ُؾ إُُفِؼلُّ يف هذا الطقا ْؿِش  ،اً َُ َُ    .(اً ل مرَعـَؿ 

إشـراع ادةـل مع مؼورعي اخلطك مــ ؽـر وثـى، وهـق  :وهق ،ُؾ ََ الرَ  :عو يسـ يف افطقاف (4

 -(1)شـي يف افطقاف عولػوق افعؾامء

 ظــ اعــ  أمـوم ـػـور ؿـريش، ؾؼـ  ورد  ِ إلطفور اجلؾَ  عَ ـرِ أكف صـرع أول مو ُص  :واحلؽؿ  َـف

ْؼَدُم َظَؾْقُؽْؿ َغد :قال ادشـركقن» :ظبوس َُ ُف  كاْلـُ  َقْقٌم َقْد َوَهـَْتُفُؿ  اً إِكَّ ةً  ،ؿَّ ـَْفـا ِصـدَّ َِ َفَجَؾُسـقا  ،َوَلُؼقا 

ْجرَ  ِع احْلِ َُ َّا  َرُهُؿ الـَّبِلُّ  ،ِِم ََ َ  َمْصَقاطٍ  ^َوَم ََ َل ََ ُؾقا  َُ ْر َُ ْكـَ  ،َمْن  ـْغَ الـرُّ ََ ـا  ََ ْؿُشـقا  َُ ويف روايـي  -(2)«ْغِ َو

ـَ َزَظْؿـُتْؿ َمنَّ » :,نقادةـرـ :أي,أاؿ ؿوفقا ِل الَّـِذُ َٓ ك َقـْد َوَهـَـْتُفؿْ اْلــُ  َهُم ـْ  ؟!ؿَّ ـ َِ ِل َمْجَؾـُد  َٓ َهـُم

   -(3)«َكَذا َوَكَذا

 -و ؾال يسـ ؾقفأمو ؽرمه ،أو ضقاف افعؿرة ،ؾ يؽقن يف ضقاف افؼ وممَ وافرَ  ,

ؾـنن ؾـوت ؾقفـو ؾـال يؼضــقف يف  ،يؽـقن يف افثالثـي إوػ :ألصـقاطومؼ ار افرمؾ عوفـسبي ف ,

   -ؾسؼطً ،ٕكف شـي ؾوت لؾفو :افبوؿل

ٕن هـذا هـق  :يف مجقـع افةـقط :أي ،وعوفـسبي فؾـ ورة يؽـقن مــ احلََجـر إػ احلََجـر إشـقد

 -يف حجي افقداع ^افقارد ظـ رشقل اهلل 

  -هق افذي حُيِرم مـ خورج مؽي :أو أؾوؿل وإؾؼل ،وافرمؾ يؽقن ظذ افرجول إؾؼقغ ,

َِ يِف  ^ َمنَّ َرُشـقَل اهللِ» :حل يٌ اعـ ظؿر :أمو أهؾ مؽي ؾال رمؾ ظؾقفؿ ج  اْلــَ  َكـاَن إَِذا َضـا

                                 
(، 8.14) فؾـقوي «ادجؿقع»و(، 1.366) افز ظب  ٓعـ «افؽويف»و(، 4.17) فؾنخيس «ادبسقط»: اكظر (1)

 (-3.386) ؿ امي ٓعـ «افؽبر افؼح»و

 -فف وافؾػظ( 1266) «مسؾؿ»و(، 1692) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-1266) «مسؾؿ» أخرجف (3)
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ْؼَدمُ  ،َواْلُعْؿَرةِ  َُ ا  ََ َل  ٍِ َِاْلَبْقِ   ،َموَّ َ  َمْضَقا ََ َل ََ ْسَعك  َُ ُف  ْؿِش  ،َفنِكَّ َُ ؿَّ  َع ً ـَُ ََ    -(1)«ل َمْر

وهذا ادعــك ؽـر مقجـقد  ،  ٕهؾ افبؾ إلطفور افؼقة واجلؾَ  يف إصؾِ  عَ ـرِ وٕن افرمؾ إكام ُص 

  -يف أهؾ مؽي

ةٍ ) :ققلف رَّ ََ ـَ الَقَ يِنَّ كؾَّ     .(َُستؾُِؿ احَلَجَر والرْك

   -يسـ فؾطوشػ أن يستؾؿ احلجر إشقد وافرــ افقامين يف ـؾ صقط

ـَدُع  ^ اهللَِكـاَن َرُشـقُل » :، ـام يف ح يٌ اعـ ظؿر^ وروده ظـ رشقل اهلل :والدلقؾ ♦ َُ  َٓ

ـَ اْلَقَ يِنَ وَ  ْك ْسَتؾَِؿ الرُّ َُ ْػَعُؾفُ  اهللَِوَكاَن َظْبُد » :ؿول كوؾع ،«َجَر يِف ُكؾ  َضْقَف ٍ اْلـَ  َمْن  َُ ـُ ُظَؿَر  َْ»(2)- 

  -أن يؿس  ظؾقف عوفقؿغ :وادراد َآشتلم

يف ذفـؽ صــلء، وهـذا  ^ٕكـف مل يـرد ظــ رشـقل اهلل  :وذلؽ :وً صـق وٓ يؼقل مع آشتالم 

 -إػ احلجر إشقد ظـ  لوذالفاـتػك عوإلصورة  ؾنن صّؼ  ،ـؾف ظـ  ظ م ادةؼي

 -^فع م وروده ظـ رشقل اهلل  :وذلؽ :أمو افرــ افقامين ؾال يةـر

ـ َتَرَ  صق ) :ققلف ََ ِِ  اً و    .(َـ الطقا

  يص  ؾقفو افطقافذـر ادمفػ ظ ة حوٓت ٓ: 

عــلن ,أو أـثـر  ،وً مـــ افطـقاف، ؾــال جيزشـف افطـقاف، ـؿـــ لـرك صــقض وً إذا لـرك صــق  :إوػ

 -ؾال جيزشف :,ويطقف مخسي أو كحقه

ـِْقهِ ) :ققلف َُ  .(مو   

آخـر ـبحـٌ  اً ـام فق دار ظذ افؽعبي ومل يــِق افطـقاف، عـؾ كـقى أمـر :إذا ضوف عال كقي :الهاكق 

   -، وٓ يص وً ؾال يعتز ضقاؾ ،راشي ٕح أو احل ،ظـ صخص

 -ٕن إظامل عوفـقوت :وذلؽ

                                 
 -فف وافؾػظ( 1261) «مسؾؿ»و(، 1616) «افبخوري» أخرجف (1)

 يف واحلوـؿ(، 2723« )خزيؿي اعـ»و(، 2947« )افـسوشل»و(، 1876« )داود أعق»و(، 19.177« )أَ » أخرجف (2)

 -(4.398« )ءاإلروا» يف إفبوين وحسـف(، 5.123« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.456« )ادست رك»
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 .(َسفمو َكؽَّ ) :ققلف

 :وذلـؽ :ؾـال يصـ  ضقاؾـف :مـؽسًو افطقاف، عحقٌ جعؾ افؽعبي ظـ يؿقــفإذا ضوف  :الهاله 

ؾعؿؾـف  ^يف افطقاف، وَمـ ظؿؾ ظؿاًل ظذ خـالف هـ ي ادصـطػك  ^ٕكف خوفػ ه ي افـبل 

 -مردود ظؾقف

َِ ظذ الشاذروانِ ) :ققلف  .(مو ضا

ــي  :,عػــت  افــذال ,إذا ضــوف ظــذ افةــوذروان، وافةــوذروان :الراَعــ  ــوء ادحــقط عوفؽعب افبـ

ؾـوفطقاف  :يسـتطقع ادةــل ظؾقـف وً وـون يف افسوعؼ مسطح ،افػوصؾ ظـ ج ارهو، وهق أن رخوم

   -ظؾقف ٓ جيقز، وٓ يص  ضقاؾف

ــوء (1)(ۓ ﮲ ﮳) :عــوػ يؼــقلواهلل ل ،أن ذفــؽ مـــ افبقــً :والعؾــ  ، وافب

 -ضوف مـ وراء ذفؽ ^فالشتقعوب، وٕن افـبل 

   .(َجرِ اْلـَ  مو ِجداِر ) :ققلف

ادؼـ ار افـذي لرــً ؿـريش  :,عؽســر احلـوء,واحِلجر  :إذا ضوف ظذ ج ار احِلجر :اخلاَس 

   -عـوءه مـ افؽعبي، وهق عو ـون ظذ أشوس إعراهقؿ 

   -دو لؼ م يف افةوذروان :وذلؽ :ره ؾال يص ضوف ظذ ج ا ؾؾق أن رجالً 

 .(اً مو ُظرُاك) :ققلف

فقطقؾـقا  وً وــون ادةــرـقن يطقؾـقن، ويلخـذون مــ ؿـريش ثقوعـ :وً إذا ضوف ظريوك :السادش 

ٓ كطقف علثقاب ظصـقـو اهلل هبو، ؾؾام جـوء اإلشـالم  :يؼقلظراة، وععضفؿ  ضوؾقاؾنن مل جي وا  ،هبو

ْش » :ـوديي وً مـودي ^أمر افـبل  َُ ْعَد الَعاِم  ََ انٌ  ،ِر ٌ ـَمْن َٓ ََيُجَّ  َُ َِ َِاْلَبْقِ  ُظْر ُطق َُ  -(2)«َوَٓ 

 -يةسط فؾطقاف شس افعقرة :وظذ هذا •

                                 
 (-29: )احلٍ (1)

 (-1347) «مسؾؿ»و(، 369) «افبخوري» أخرجف (2)
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َُِصََّّ  :اً مو َكِجس) :ققلف   ). 

اجتـــوب افـجوشــي يف  :ٕن مـــ صـــروط صــحي افطــقاف :إذا ضــوف وظؾقــف كجوشــي :الســاَع 

 - واوافثقب وافب ن، ؾال يص  ع

ــدلقؾ ♦ ــل  :وال ــول ^أن افـب ــَلةِ » :ؿ ــُؾ الصَّ ْه َِ ــِ   ــْقَل اْلَبْق ُِ َح ــَقا ــقَن  ،الطَّ ُؿ ــْؿ َتَتَؽؾَّ ُؽ إَِّٓ َمكَّ

 -، وافصالة يةسط ؾقفو اجتـوب افـجوشي(1)«...فِقفِ 

ٹ ) :وٕن اهلل ؿول ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ  ٹ 

 -(2)(چ

َص ) :ققلف ُُ    .(ؼامِ اْلـؿَ ع  َركعتِغ َخْؾَػ َؿ 

ـّ فف أن يصع رـعتغ  -، ولؽقن خؾػ ادؼومإذا ؾرغ مـ افطقاف، ؾنكف يس

ۉ ) :ٔيـيؾنكف حغ ؾرغ مـ ضقاؾف صـذ رـعتـغ، وؿـرأ ا :^أكف ه ي افـبل  :والدلقؾ

   -(4()3)(ې ې ې ې

تـذكو مــ مؼـوم فـق ا ،يو رشقل اهلل :ؾؼؾً --واؾؼً ر  يف ثالث» :ؿول وحل يٌ ظؿر 

ــراهقؿ مصــذ ، وفــق صــذ يف ^وفػعــؾ افـبــل  -(5)«(ۉ ې ې ې ې) :ؾـزفــً ،إع

   -ؽره مـ أموــ احلرم أجزأه

   -(6)^فػعؾ افـبل  :شقرا اإلخالص وافؽوؾرون :ويستحى أن يؼرأ ؾقفام

                                 
، وصححف( 1.459) واحلوـؿ(، 2599« )يعذ أعق»و(، 2739« )خزيؿي اعـ»و(، 969« )افسمذي» أخرجف (1)

 -(5.141) وافبقفؼل

 (-28: )افتقعي (2)

 (-125: )افبؼرة (3)

 -اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)

 (-2399) «مسؾؿ»و(، 492« )افبخوري» أخرجف (5)

 -اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 1218) «مسؾؿ» أخرجف (6)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ْسَتؾُِؿ ] َُ ُرُج إػ الصػا َـ َاَِف ،َجرَ اْلـَ  َؿ  َرى البقـَ  فَرْ  ،وََيْ َُ ُ َلَـ ،َقاه حتك  َؽـز  ُُ ؼـقُل  ،اً و َُ و

ـِْزُل َاصق ،َا َوَردَ  َُ لِ  اً َؿ  ْسـَعك صـدُد ،إػ الَعَؾِؿ إَوَّ َُ ْؿِشـ ،إػ أَخـرِ  اً َؿ  َُ ْرَقـك  ،لـَـؿ  َُ روَة اْلــؿَ و

َػا ؼقُل َا قاَلف ظذ الصَّ َُ ـِزُل  ،و َُ ْشـقِفـفَقْؿِش  ،َؿ  ََ ْقِ ِع  ََ ََ  ،ل يف  ْسـَعك يف  َُ  ،ْقِ ـِع َشـْعقِف إػ الصـػاو

ػعُؾ ذلؽ شبع ف َشعق ٌ  ،اً َُ َُ ـَدَم َ ،وُرجقُظف َشعق ٌ  ،ذها ََ ُل اْلــؿَ فنن  ُـّ فقـُف  ،روةِ َشـَؼَط الشـقُط إَوَّ وُتَسـ

َتَؿت ع .قآةُ اْلـؿُ و ،والستارةُ  ،الطفارة َُ ـ اً َؿ إن كان  ـَؾ ـٓ َهْدَي َعف َقصَّ ؾَّ وإٓ َحـؾَّ  ،َر َــ َصـْعِره وََتَ

ِِ َقَطَع التَّؾبق َ ـَتَؿت ُع إذا َص اْلـؿُ و ،َحجَّ  إذا  .[َرَع يف الطقا

  -ومو يتعؾؼ هبام ،وافتحؾؾ مـ افعؿرة ،ذـر ادمفػ يف هذا افػصؾ أحؽوم افسعل

ْسَتؾُِؿ ) :ققلف َُ    .(َجرَ اْلـَ  َؿ 

   -فؾوفسـي فف أن يعقد إػ احلجر إشقد ويستؾؿف عقؿقـ ،إذا ؾرغ افطوشػ مـ رـعتل افطقاف

 -(1)مـ ح يٌ جوعر ^ـام ورد يف صػي حجي افـبل  ،^ؾعؾ افـبل  :والدلقؾ

أن ظؿؾ أهؾ افعؾؿ أن ـؾ ضـقاف ععـ ه شـعل، ؾقســ أن يعـقد إػ احلجـر » :وذـر افسمذي

عخـالف مـو إذا  ،ٕن افطقاف مب وء عوٓشتالم، ؾؽذفؽ افسعل يب أ عوٓشتالم :ؾقستؾؿف إن أمؽـ

   -«مل يؽـ عع ه شعل

ُرُج إػ الصػا َـ َاَِف) :ققلف   .(وََيْ

ـــون احلــرم يف افســوعؼ حــ وده دون ادســعك، وـــون هـــوك عــوٌب خيــرج إػ ادســعك مـــ جفــي 

   -خيرج معف اإلكسونكف يستحى أن إ :ؾقؼقل ادمفػافصػو، 

 -خرج معف ^ن افـبل أ :والدلقؾ

 -وافرجقع مرة ،وآظت اد عوفذهوب مرة ،وٕكف يؾزمف افب اءة عوفصػو

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)
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َرى البقَ  ) :ققلف َُ َقاه حتك     .(فَرْ

 ـّ دـ أراد افسعل أمقر  :يس

َفَبـَدَم » :ظــ جـوعر  ^، ؾؼـ  ورد يف صـػي حجـف ^فػعؾـف  :أن يصع  ظـذ افصـػو (1

َػا  -(1)«َفَرقَِل َظَؾْقفِ  ،َِالصَّ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) :أن يؼـرأ ظــ  صــعقده (2

 -(2)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

   -(3)«مَدم َ  َدم اهلل َف» :ثؿ يؼقل (3 

 -ويستؼبؾ افؼبؾي (4

ُ َلَ) :ققلف َؽز  ُُ ؼقُل َا َوَردَ  ،اً و َُ    (.و

هُ  ،َفاْشَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾـ َ » :حل يٌ جوعر  :وً أن يؽز ثالث (5 َ ـَد اهللَ َوَكزَّ ْهـَؾ َهـَذا ،...َفَقحَّ َِ َقـاَل 

اٍت  رَّ ََ َلَث  ََ»(4)- 

َٓ » :افـقارد يف حـ يٌ جـوعر افتفؾقـؾ ادعـروف يؼـقل مـو ورد، وهـق (6 َّٓ اهللُ َوْحــَدُه  َٓ إَِلـَف إِ

َّٓ اهللُ َوْحـَدهُ  ،ْلٍل َقـِدُرٌ ـْؿُد َوُهـَق َظـَذ ُكـؾ  َصـاْلـَ  ْؾُؽ َوَلُف اْلـؿُ َلُف  ،ِرَُؽ َلفُ ـَص   ،َمْكَجـَز َوْظـَدهُ  ،َٓ إَِلـَف إِ

َْحَزاَب  ،َر َظْبَدهُ ـَوَكَص  ْٕ  -«َوْحَدهُ َوَهَزَم ا

ـّ أن يؽقن ـثر :وضرُؼ  ذلؽ ، ثؿ يعقد ؾقفؾـؾ، ثـؿ يـ ظق، ثـؿ اً أن هيؾ ؾ، ثؿ ي ظق ع ظوء يس

   -هيؾؾ، ثؿ يؿضـل، ؾقؽرر افتفؾقؾ ثالث مرات ي ظق عقـفو ع ظوء

ثِـر» :وؿ  ؿول كوؾع ظـ دظوء اعـ ظؿر يف هذا ادقضع ـَ ـَـو ،اً َوَيْ ُظق ُدَظوًء  ـُف َفُقِؿؾ  ـو  ،َحتَّـك إكَّ َوإِكَّ

 -(5)«َفَةَبوٌب 

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-158: )افبؼرة (2)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)

 (-3.359) «ادغـل»: اكظر (5)
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ـِْزُل َاصق) :ققلف َُ لِ  اً َؿ  َُْسَعك صدُد ،إػ الَعَؾِؿ إَوَّ    .(إػ أَخرِ  اً َؿ 

 وً حتـك يصــؾ إػ افعؾـؿ إخضـــر، ثـؿ يســـرع ويسـعك شــعق وً إذا ؾـرغ مــ دظوشــف هـبط موصـــق

 -حتك يصؾ إػ افعؾؿ أخر، ثؿ يقاصؾ مةـقف اً ص ي 

َيـُ وُر عِـِف  ،َيْسـَعك ^أاو رأت افـبـل »حبقبي عـً أ  براة  ح يٌ :والدلقؾ ظذ اإلشـراع ♦

ْعِل  ِة افسَّ ـْ ِص َّ ْعلَ  اهللََفنِنَّ  :اْشَعْقا :َْٕصَحوعِفِ  َوُهَق َيُؼقُل  ،إَِزاُرُه ِم  -(1)«َكَتَ  َظَؾْقُؽُؿ السَّ

ْؿِش ) :ققلف َُ ْرَقك  ،لـَؿ  َُ ـَػااْلـؿَ و ؼـقُل َـا قاَلـف ظـذ الصَّ َُ ــِزُل  ،روَة و َُ ْقِ ـِع ـفَقْؿِشـ ،َـؿ  ََ ل يف 

ْشقِف ْقِ ِع َشْعقِف إػ الصػا ،ََ ََ ْسَعك يف  َُ ػعُؾ ذلؽ شبع ،و    .(اً َُ

يسـتحى فـف صـعقدهو، وٓ وإذا لع ى افسوظل افعؾؿ إخضــر مةــك، حتـك يرؿـك ادـروة، 

خضــر حتـك يـلا افعؾـؿ إ ،ؿول ظـذ افصـػو، ثـؿ يــزل موصــقوً و ؾعؾ ويػعؾ ويؼقل مثؾ مو ،جيى

 -وهؽذا شبعي أصقاط ،ؾقسعك

ــَزَل » :ؿــول ^يف حجــي افـبــل  حــ يٌ جــوعر  :والــدلقؾ ــؿَّ َك إَِػ  -^الـبــل  :ُعـــل-َُ

ـِ اْلَقادِي َشَعك ،ْرَوةِ اْلـؿَ  ْط ََ اُه يِف  ََ َشـ ،َحتَّك إَِذا اْكَصبَّْ  َقَد ََ  ،ْرَوةَ اْلــؿَ َحتَّـك َمَتـك  ،كـَحتَّك إَِذا َصِعَدَتا 

َػااْلـؿَ  َفَػَعَؾ َظَذ   -(2)«ْرَوةِ َكَ  َفَعَؾ َظَذ الصَّ

ـَاِشَؽُؽؿْ » :^وؿ  ؿول  ََ  -(3)«لَِتْلُخُذوا 

ف َشعق ٌ ) :ققلف َُ َدَم َ ،وُرجقُظف َشعق ٌ  ،ذها ََ ُل اْلـؿَ فنن    .(روةِ َشَؼَط الشقُط إَوَّ

 -ثؿ إػ افصػو صقط آخر ،ذهوعف مـ افصػو إػ ادروة صقط

 -(4)اكتفك مـ ادروة، ـام يف ح يٌ جوعر  حقٌ إكف ^ؾعؾف  :والدلقؾ

                                 
« اف ارؿطـل»و(، 2764« )خزيؿي اعـ»و(، 24.227« )افؽبر» يف وافطزاين(، 5.363« )أَ » خرجفأ (1)

 صحق » يف إفبوين وصححف(، 5.97« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.71« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2.255)

 -(968« )اجلومع

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 -اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 1297) «مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)
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 -فتعغ أن يؽقن آخر افطقاف ظـ  افصػو قيً عْ وفق ـون افذهوب وافرجقع َش  

ُـّ فقُف الطفارة) :ققلف    .(وُتَس

 هـوك أمقر لسـ يف افسعل وٓ بى: 

 -جوز وص  شعقف وً ؾؾق شعك ل ث :الطفارة َـ احلدث، وَـ الـجس -1

ْػَعـُؾ » :فعوشةـي  ؿول ^أن افـبل  :والدلقؾ َُ ـا  ََ َٓ َتُطـقيِف َِاْلَبْقـِ  اْلــَ  اْفَعـِع  اجُّ َغـْرَ َمْن 

 -، ؾؾؿ يةسط فف افطفورة مـ احل ث وٓ افـجسافسعَل  وعو يػعؾف احلوُج  ،(1)«َحتَّك َتْطُفِري

 -، ؾفذا أـؿؾ وأؾضؾاً وفق صـرع وألؿ افسعل متطفر

   .(والستارةُ ) :ققلف

 -ؾؾق شعك وؿ  ع ا صـلء مـ ظقرلف ؾسعقف صحق  ،شس العقرة :افسعلعو يستحى يف  -2

ؾؿــ عـوب أوػ أكـف ٓ يةـسط شـس  ،أكف إذا مل لةسط افطفورة مـ احل ث وهـل آــ  :والعؾ 

   -افعقرة وافطفورة مـ افـجوشي

فؾعؿقمـوت يف  :وٓ يعـل هـذا أكـف يتسـوهؾ يف شـس ظقرلـف حـول افسـعل، عـؾ جيـى لغطقتفـو

شـقاًء  ،فقس فف ارلبوط عوفسعل، ؾؾق خرج مـ ظقرلف صـلء أثـوء افسعل ؾسعقف صحق  ذفؽ، فؽـف

 -وً أو كوشـق ،أو جوهالً  ،اً متعؿ ـون 

 -ظذ آشتحبوب فُ شعك ـذفؽ، وأدكك أحقافف َؾُ  ^وٕن افـبل 

   .(قآةُ اْلـؿُ و) :ققلف

 -ع عقـفوعلن يقايل عغ كػس إصقاط، وٓ يؼط :ادقآة َغ مصقاط السعل -3

 -(2)ظذ افطقاف وً ؿقوش :وذلؽ

                                 
 (-1211« )مسؾؿ»و(، 1659) «افبخوري» أخرجف (1)

 مـ وادةفقر، ؿ امي اعـ اختورهو أَ  ظـ روايي وهذه، عؼط وفقسً، شـي ادقٓة أن هـو ادمفػ ؿرر وؿ  (2)

 -واجبي افسعل يف ادقآة أن ادذهى
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ـَاِشَؽُؽؿْ » :، وؿولوً متقافق وً شعك شعق ^ وٕن افـبل ََ  -(1)«لَِتْلُخُذوا 

َتَؿت ع) :ققلف َُ َؾ ـٓ َهْدَي َعف َقصَّ  اً َؿ إن كان  ؾَّ    .(َر َـ َصْعِره وََتَ

حيؾؼـف، ويتحؾـؾ ؾنكف يؼصـر صعره أو  ,ومل يسؼ اهل ي, وً إذا ـون افذي ؾرغ مـ افسعل متؿتع

   -ومل يسؼ اهل ي ،ٕن ظؿرلف اكتفً :مـ ثقوعف

 ؟حؾؼ :و  ُؼؾ ،قصـر :  قال ادصـػ :فنن ققؾ 

 اعــ ظؿـرأمـر يف حـ يٌ  ^ٕن افـبـل  :فؾتـبقف ظذ أن ادسـقن افتؼصــر ٓ احلؾـؼ :ؿقؾ 

   -(2)«رـَوْلُقَؼص  » :ؾؼول 

 -لقؾر احلؾؼ إػ احلٍ :واحلؽؿي يف ذفؽ

   .(وإٓ َحؾَّ إذا َحجَّ ) :ققلف

 :ؾنكـف ٓ حيـّؾ إٓ إذا ؾـرغ مــ احلـٍ ،وً أو ؿوركـ ،اً أو ـون مػـرد ،إذا ـون ادتؿتع ؿ  شوق اهل ي

 -(3)وؿول ^ٕكف ٓ حيّؾ حتك يبؾغ اهل ي لؾف، ـام ؾعؾ رشقل اهلل 

ِِ َقَطَع التَّؾبق َ ـَتَؿت ُع إذا َص اْلـؿُ و) :ققلف    .(َرَع يف الطقا

   -ؼطع افتؾبقي إذا صـرع يف ضقاف افعؿرةادتؿتع ي

ــدلقؾ ♦ ــوس حــ يٌ :وال ـــ ظب ــفُ » :اع ــَتَؾَؿ  ^ َمكَّ ــَرةِ إَِذا اْش ــِ  يِف الُعْؿ ـِ التَّْؾبَِق ــ ــُؽ َظ ْؿِس ُُ ــاَن  َك

  -يستؾؿ احلجر يف أول ضقاؾف ^أكف  ، ومعؾقمٌ (4)«احَلَجرَ 

   -ؾبقيوإذا صـرع يف ادؼصقد اكؼطعً افت ،وٕن افتؾبقي هل إجوعي فؾـ اء

  -ـام شـقلا ،أمو افؼورن وادػرد، ؾال يؼطعون افتؾبقي حتك يرمقو مجرة افعؼبي

                                 
 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1227) «مسؾؿ»و(، 1691« )بخورياف» أخرجف (2)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (3)

 «ادـتؼك» يف اجلورود واعـ(، 3.259« )صقبي أ  اعـ»و(، 919« )افسمذي»و، كحقه( 1817« )داود أعق» أخرجف (4)

 -(4.297« )اإلرواء» يف إفبوين وضعػف(، 5.195« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 451)
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 :قال ادملػ 

َ  اإلحراُم َ] َغ ََِؿؽَّ ُـّ لؾُؿِ ؾ  َس ِؼقَّـِ   ،ج  ُقَم السوُِ  قبَؾ الزواِل َـفااْلـَ  ُُ ََ ِزُئ َـ   ،َرمِ اْلــَ  وُُيْ

بقُ   َُ ـَ ُظَرَك َ  ،فنذا َضَؾَع  الشؿُس شاَر إػ َظرف َ  ،َِِؿـًكو ْط ََ ْققٌِػ إٓ  ََ فا  َؿَع َـَغ ُو .وُكؾُّ َـّ من َُيْ ُس

ِؼَػ راكب ،رِ ـالظُّْفِر والعص َُ ـَ راِت  اً و ْؽهِـُر َــ الـدظالِ  ،وَجَبـِؾ الرُحـ ِ  ،ظــَد الصَّ ُُ ــ  .َـ  َوَردَ  ،و ََ و

ـف ،رفَ  إػ َفْجِر ُقِم الـْ رِ ْ َظً  َـ َفْجِر ُقِم ظَ ـَوَقَػ ولق لَ  َّٓ َفـل ،وهق َمْهٌؾ لـف َصـََّّ َحجُّ ــ  ،وإِ ََ و

ُعـْد َقبَؾـف فَعَؾْقـف َدمٌ  اً َوَقػ هنار َُ ــ َوَقـَػ َلـْقلً  ،وَدَفع قبَؾ الُغـروِب و   ََ ـدفُع َعـَد  .َفـَل  :فؼـط َو َُ َـؿ 

زَدلَِػَ  ََسؽِقـَ ٍ  َُ ْس  ،الُغروِب إػ  ُُ بقـُ   ـاوَُي  ،ِرُع يف الَػجقةِ ـو َُ ـِ و ُْ ْفُع  ،َؿُع  ـا َـَغ الِعشـاَل ولـف الـدَّ

ْشَعَر اْلــؿَ فـنذا َصـذَّ الصـْبََّ متـك  ،كُقصقلِف إلقفا َعَد الَػْجِر ٓ َقْبَؾف ،وَقْبَؾف فقف َدمٌ  ،َعَد كِْصِػ الؾقؾِ 

ه ،احلـــراَم َفَرَقـــاهُ  ُ َؽـــز  ُُ َؿــــُد اهللَ و ِؼــــُػ ظــــَده وََيْ َُ ْؼــــَرمُ  ،مو  َُ  چ چ ڇ ڇ) :و

ْسِػرَ  ،أُتغ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ُُ َُْدظق حتك  َؾَغ َُمَس   ،و ََ َقَ  ـَمش اً رـفنذا  َْ رَع َر

ِص واْلُبـُْدِق  ،َشبعقنَ  :وظَدُده ،َصااْلـَ  وَمَخَذ  ،حَجرٍ  ـًك .ََغ احِلؿ  َِ وهـل َــ وادي  :فنذا َوَصَؾ إػ 

تعاقب ،ٍر إػ مَجرةِ الَعؼب ِ ـَُمَس   َُ ـَرى َقـاُض إَِِطِـف ،اٍت َرَاها ََسْبِع َحَصَقاٍت  ُُ ـَده حتـك  َُ ْرَفـُع  َُ،  ُ َؽـز  ُُ و

ِزُئ الرَُل َغِرها ،َع كؾ  َحصاةٍ  ِؼُػ  ،اً وٓ  ا َاكق ،وٓ ُُيْ َُ ْؼَطُع التؾبقـَ  َقْبَؾفـا ،وٓ  َُ ـل َعـَد  ،و َِ ْر َُ و

ِزُئ َعَد كِصِػ الؾقؾِ  ،ُضؾقِع الشؿسِ  ـَْ ُر َهـْدُ ،وُُيْ َُ ؾِـُؼ  ،إن كـان َعـف اً َؿ  ـ وََيْ َؼص  ُُ ُر َــ مجقـِع ـمو 

وٓ  ،واحِللُق والتؼصـُر ُكُسـٌؽ  .لٍل إٓ الـسالَ ـَؿ َقْد َحؾَّ لف كؾُّ ص ،ُر َـف ادرمُة َمْكُؿَؾ ً ـوُتَؼص   ،َصْعِره

ْؾَزُم َتلخِره َدمٌ  ِل والـَّْ رِ  ،َُ َْ  .[وٓ َتؼدُِؿف ظذ الرَّ

 -ؾقفو مـ أؿقال وأظامل هذا افبوب عّغ ؾقف ادمفػ ـقػقي احلٍ وافعؿرة، ومو

َ  اإلحراُم َ) :ققلف َغ ََِؿؽَّ ُـّ لؾُؿِ ؾ  َس  .(ج  ُقَم السوُ ِ اْلـَ  ُُ

ؾقؾبســقا ثقــوب  ,وهــق افقــقم افثــومـ,ادحّؾــقن يســـ هلــؿ أن حيرمــقا عــوحلٍ يف يــقم افسويــي 

 -وي خؾقا يف افـسؽ ،اإلحرام
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ؾؽؾفـؿ  ،فؿ أهؾ مؽي ومـو جوورهـوومثؾ ،هؿ ادتؿتعقن افذيـ حّؾقا مـ إحرامفؿ :واد ّؾقن

   -يعتزون لّؾغ

ــ ِ » :، وؾقــفحــ يٌ جــوعر  :َالهــاَـ والــدلقؾ ظــذ إحــراَفؿ َُ ِو ْ ــْقُم السَّ َُ ــك إَِذا َكــاَن   ،َحتَّ

َ  ََِظْفرٍ  ؽَّ ََ    -(1)«ج  اْلـَ  َمْهَؾْؾـَا َِ  ،َوَجَعْؾـَا 

   .(قبَؾ الزواِل َـفا) :ققلف

 -فثومـ ؿبؾ زوال افةؿسافسـي أن يؽقن إحرامفؿ يف افققم ا

قا َِ » :ح يٌ جوعر  :والدلقؾ ـًك َفَلَهؾُّ َِ ُفقا إَِػ  ِ  َتَقجَّ َُ ِو ْ ْقُم السَّ َُ َوَركِـَ   ،ج  اْلــَ  َفَؾ َّ َكاَن 

ا الظُّْفَر َواْلَعصـر ^ اهللَِرُشقُل  لقجـف  ^ؾػقـف أن افـبـل  (2)«ْغِرَب َواْلِعَشاَل َواْلَػْجـرَ اْلـؿَ وَ  َفَصذَّ ِ َ

 -ؿبؾ افظفر إػ مـك

ِؼقَِّ  ) :ققلف ََ ِزُئ َـ    .(َرمِ اْلـَ  وُُيْ

أن يؽقن مؽون اإلحرام فؾؿتؿتع مـ مؽـي، وجيـقز أن حيـرم مــ عؼقـي احلـرم، وفـق ــون  يُ افسـّ

ـَْفا» :^ فؼقفف :وذلؽ :خورج مؽي َِ قَن  َ  ُُّيِؾُّ ؽَّ ََ  ،، وؿ  أهـؾ افصـحوعي مــ إعطـ (3)«َحتَّك َمْهُؾ 

 -(4)جوعرـام يف ح يٌ 

أكف فق أحرم مـ جفوت لعتز داخـؾ حـ ود احلـرم، وفؽـفـو خـورج مؽـي ؾقصـ ،  :وَقان هذا

   -مؽيوهل مـ  ح ود احلرموهـوك جفوت أن هل خورج 

بقُ  َِِؿـًك) :ققلف َُ    .(و

 ،افظفــر وافعصـــر ,^ـــام ؾعـؾ افـبــل ,ؾقصـع هبــو  ،افســي فــف ععــ  ذفـؽ أن يتجــف إػ مـــك

   -ر يقم ظرؾي، ويبقً عؿـكوؾج ،وادغرب وافعةوء

                                 
 -(1216) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1281) «مسؾؿ»و(، 1526« )افبخوري» أخرجف (3)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)
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   -وٓ صـلء ظؾقف ،، وفق عوت خورج مـك جوز(1)ح يٌ جوعر  :والدلقؾ

   .(فنذا َضَؾَع  الشؿُس شاَر إػ َظرف َ ) :ققلف

ؾنذا ضؾعـً افةـؿس ؾوفســي أن خيـرج حقـفـو  ،إذا صذ احلوج  افػجر يقم ظرؾي جؾس يف مـك

 -إػ ظرؾي

َؽَث َقؾِقلً » :ٌ جوعر ، ـام يف ح ي^ؾعؾ افـبل  :والدلقؾ ََ ؿَّ  ـْؿُس،  َُ َحتَّـك َضَؾَعـِ  الشَّ

ـْ َصَعٍر ُتضـرُب َلُف َِـَِؿـَرَة، َفَسـاَر َرُشـقُل 
َِ َر َُِؼبٍَّ   ََ ـُف َواقِـٌػ ِظـْـَد  ،^ اهللَِوَم ٌش إَِّٓ َمكَّ ُْ َوَٓ َتُشـؽُّ ُقـَر

ٌش َتْصـَُع يِف اْلـَ  ْشَعِر اْلـؿَ  ُْ    -(2)«َحتَّك َمَتك َظَرَف َ  ^ اهللِاِهؾِقَِّ ، َفَلَجاَز َرُشقُل اْلـَج َراِم، َكَ  َكاَكْ  ُقَر

ـَ ُظَرَك َ ) :ققلف ْط ََ ْققٌِػ إٓ  ََ فا    .(وُكؾُّ

ؾلي مؽون وؿػ ؾقف مـفو أجزأه، إٓ عطـ ظركي ؾال يؼـػ هبـو، وفـق وؿـػ  ،ظرؾي ـؾفو مقؿػ

 -هبو مل يص  وؿقؾف

ْققِـٌػ » :وً مرؾقظـ ح يٌ جبر عـ مطعؿ  :والدلقؾ ♦ ََ ـِ  ،ُكـؾُّ َظَرَفـَ   ْطـ ََ ـْ  َواْرَتِػُعـقا َظـ

 -(3)«ُظَرَك َ 

َؿَع ََغ الظُّْفِر والعصُو) :ققلف َـّ من َُيْ    .(رِ ـُس

 ،^فػعـؾ افـبـل  :أن جيؿع افـوس ؾقفو عغ صالا افظفر وافعصـر مجع لؼ يؿ :السـ  يف ظرف 

 -وفؽل يتػرؽقا فؾ ظوء وافتضـرع

ِؼَػ راكب) :ققلف َُ    .(اً و

ظـذ  وً أو راـبـ ،كـوزًٓ ظـذ إرض :أي جيـقز فإلكسـون أن يؼـػ موصــقوً  :هق   القاقـػ َعرفـ 

 -,وفقس عـوزل ،ظؾقفو اً ظذ راحؾتف ؿوظ  وً عؿعـك أكف ـون راـب, وً راـب ^، وؿ  وؿػ افـبل راحؾي

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 «اف ارؿطـل»و(، 3.1118« )افؽومؾ» يف ظ ي واعـ (،3854« )حبون اعـ»و(، 27.316« )أَ » أخرجف (3)

 (-9.295« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.284)
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َ راِت ) :ققلف    .(وَجَبِؾ الرُح ِ  ،ظـَد الصَّ

 :أي,وجيعــؾ حبــؾ ادةــوة  ،ظـــ  افصــخراتأن يؼــػ ظـــ  اجلبــؾ أشــػؾف  :َــقضـ الققــقِ

 -ويستؼبؾ افؼبؾي ،، عغ ي يف,ضريؼفؿ افذي يسؾؽقكف يف افرمؾ

ـَ َراِت، َوَجَعـَؾ َحْبـَؾ » :حـ يٌ جـوعر  :ودلقؾف ♦ ـَ َكاَقتِـِف اْلَؼْصـَقاِل إَِػ الصَّ ْطـ ََ َفَجَعـَؾ 

ِف َواْشَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾ َ اْلـؿُ  ُْ َد َُ ْغَ  ََ  
 -(1)«َشاةِ

أكف إذا ـون يف هذا ادقضع زحوم ؾســف أوػ، ٓشــقام إذا ــون اإلكسـون عــ يؼتـ ى  وٓ صؽ

ْققٌِػ  ،َوَقْػُ  َها ُهـَا» :^وؿ  ؿول  ،عف ََ َفا     -(2)«َوَظَرَفُ  ُكؾُّ

ْؽهُِر َـ الدظالِ ) :ققلف ُُ    .(َ  َوَردَ  ،و

 اهللَإِنَّ » :وً مرؾقظـ وؿـ  ورد يف حـ يٌ جـوعر  ،يـقم ظظـقؿ ,ٓشـقام ظةــقتف,يقم ظرؾي 

َ ِل َفُقَباِهل ِ ُِؿ  ـِْزُل إَِػ السَّ ـْ ُكـؾ   اً ُغـْز  اً اْكُظُروا إَِػ ِظَبادِي َمَتْقيِن ُصْعه :َفَقُؼقُل  ،َلئَِؽ َ اْلـؿَ َُ ـ َِ َ ـاِحَغ 

ؿْ  ،َفجٍّ َظِؿقٍؼ  حى فف افػطـر وفذفؽ اشت :يقم لرجك ؾقف اإلجوعي ، ؾفق(3)«ُمْصِفُدُكْؿ َمين  َقْد َغَػْرُت هَلُ

 -فقتؼقى ظذ اف ظوء :يقم ذ

وٕجؾ ذفؽ ؾقـبغل فؾحوج أن يستغؾ ذفؽ ادقؿػ وٓ يػرط وٓ عقسـر مــف، وأن جيتفـ  يف 

حتـك أكـف ــون فةـ ة وؿقؾـف ودظوشـف اختؾـػ  ،^اف ظوء وافتذفؾ وافتضـرع، ـام ــون رشـقل اهلل 

عزموم ععره ؾوكػؾـً  وً أكف ـون عسؽوحتك  ،مـ ص ة إؿبوفف واكةغوفف ؟افصحوعي هؾ هق صوشؿ أم ٓ

 -إخرى وً وـون راؾع ،ؾلخذه عنح ى ي يف

فؽــ ورد يف حـ يٌ ظؿـرو عــ  ،رد دظقات معقــي يؼقهلـو اإلكسـون يف ظرؾـيلأكف مل  :واظؾؿ •

ـْقِم َظَرَفــ َ » :وً مرؾقظــ صـعقى، ظـــ أعقــف، ظــ جــ ه  َُ َظاِل ُدَظــاُل  ـا ُقْؾــُ  َمَكــا  ،َخـْرُ الــدُّ ََ َوَخــْرُ 

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

« افةعى» يف وافبقفؼل(، 9.125« )افؽومؾ» يف ظ ي واعـ(، 3853« )حبون اعـ»و(، 2849« )خزيؿي اعـ» أخرجف (3)

 (-679« )افضعقػي» يف إفبوين وضعػف، (5.497)
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ـْ َقـْبِع وَ 
َِ َّٓ  :الـَّبِقُّقَن  َٓ َصـ اهللَُٓ إَِلـَف إِ ْلٍل ـَلـُف ادُْؾـُؽ َوَلـُف احَلْؿـُد َوُهـَق َظـَذ ُكـؾ  َصـ ،ِرَُؽ َلـفُ ـَوْحـَدُه 

 -(1)«َقِدُرٌ 

ـ َوَقَػ ولق َلـ) :ققلف ََ وهـق َمْهـٌؾ لـف َصـََّّ  ،ْ َظً  َــ َفْجـِر ُـقِم َظرفـَ  إػ َفْجـِر ُـقِم الـْ ـرِ ـو

   .(فَحجُّ 

ؼػ ععرؾي أدكـك افقؿـقف يف ي علن ،ععرؾي ,وفق حلظي,أن يؼػ  : اَط القققِ ادعتز َعرف 

 اً أو مـورّ  وً ، موـثـكـوشامً  ظــ  ادـرور أو وً شقاء ـون مسـتقؼظ ،ؾقجزشف ،افقؿً ادعتز وهق أهؾ فؾقؿقف

   -ؾقعتز ،وً ظود أاو ظرؾي، أو جوهالً  ،اً هبو مرور

 ؟ادعتز، ومـ هق ادمهؾ فؾقؿقف واحلٍ مو هق افقؿً :وهاهـا مَران

   -(2)ؾؿـ ؾجر يقم ظرؾي إػ ؾجر يقم افـحر :وق  القققِ ادعتزأمو  ,1

ًُ َرُشـقَل  :ؿـول حلـ يٌ ظــروة عــ مضـــرس   ,عَِجْؿــعٍ  :لَيْعـِـ,ْقِؿِػ وْفـــؿَ عِ  ^ اهللَِأَلْقــ

 ًُ ًُ َيو َرُشقَل  :ُؿْؾ ـْ َجَبـِؾ َضـل   ،اهللِِجْ   ِم
ٍ
ًُ  ،ء َؾْؾـ ـْ ًُ َكْػســل، وَ  ،لَمطِقَّتِـ َأ ـْ  اهللَِوَأْلَعْبـ ًُ ِمـ ـ ـْ َمـو َلَر

ًُ َظَؾْقفِ  ٍ   ،َجَبٍؾ إَِّٓ َوَؿْػ ـْ َح ـَلَة َوَمَتـك » :^ اهللَِؾَؼـوَل َرُشـقُل  ؟َؾَفْؾ يِل ِم َعـَـا َهـِذِه الصَّ ََ ـْ َمْدَرَ   ـ ََ

   -(3)«ُف َوَقضـك َتَػَهفُ َفَؼْد َتؿَّ َحجُّ  ،اً َمْو هَنَار َظَرَفاٍت َقْبَؾ َذلَِؽ َلْقلً 

ؾـنذا وؿـػ  ،ؾبطؾقظـف يبـ أ افقـقم ،وافـفور يب أ مــ ضؾـقع افػجـر :«اً َمْو هَنَار» :والشاهد ققلف

 -اكطبؼ ظؾقف أكف وؿػ ععرؾي يف يقم ظرؾي مثالً  وً صبوح

 -أكف ي رك مو عع  افزوال يف ظرؾي :عؿعـك ،وإوػ فؾحوج أن يؼػ عع  افزوال

                                 
 -(3274« )اجلومع صحق » يف إفبوين وحسـف(، 3585« )افسمذي»و، (11.548« )أَ » أخرجف (1)

 -إؿرب وهق، وافةوؾعقي احلـػقي مذهى وهق، افةؿس عزوال يب أ افقؿقف وؿً أن: افثوين افؼقل (2)

« موجف اعـ»و(، 3943« )افـسوشل»و(، 954« )افسمذي»و(، 1959« )داود أعق»و(، 4.173« )أَ » أخرجف (3)

(، 3.269« )اف ارؿطـل»و(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2821) «خزيؿي اعـ»و(، 1939) «اف ارمل»و(، 3915)

« ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.173« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.463« )ادست رك» يف واحلوـؿ

(6.241)- 
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 ؟مـ هق ادمهؾ فؾحٍ وافقؿقف ععرؾي :(لفوهق مهؾ ) :ققلف ,2

 هق مـ مجع ظ ة أوصوف: 

  -عوحلٍ وً لرم ,2 -أن يؽقن مسؾامً  ,1

 -وٓ مغؿك ظؾقف ,5 -وً وٓ جمـقك ,4 -ٓ يؽقن شؽران ,3

َّٓ َفل) :ققلف    .(وإِ

أمو إذا مل يؼػ ععرؾي، أو وؿػ وفؽــ يف ؽـر افقؿـً  ،إذا وج  ـؾ مو لؼ م ؾنكف يص  وؿقؾف

 -أو مل يؽـ مـ أهؾ احلٍ حغ افقؿقف ؾنكف ٓ يص  حجف ،دعتزا

 -أكف ؾولف افقؿقف ادعتّ  عف :والعؾ 

ـ َوَقػ هنـار) :ققلف ََ ُعـْد َقبَؾـف فَعَؾْقـف َدمٌ  اً و َُ ــ َوَقـَػ َلـْقلً  ،وَدَفـع قبـَؾ الُغـروِب و   ََ  :فؼـط َو

 .(َفَل 

 :لف حالتانؾفذا  ثؿ كػر ؿبؾ افغروب، ،إذا وؿػ احلوج ععرؾي يف افـفور

 :وً ؾــنن ظؾقــف دمــ :فــقجؾس حتــك لغــرب :وٓ ؿبــؾ افغــروب ،أن ٓ يعــقد ععــ  افغــروب ,1 

   -فسـف افقاجى :وذلؽ

 -ر عذفؽعذَ قُ ؾَ  ،ـوجلفؾ وكحقه فؽـ إن ـون ذفؽ فعذرٍ 

ؾـال صــلء  :وي رــف ؾقـف ،أو ؿبؾف ،فرجع عع  افغروب :ثؿ يعقد ،أن ي ؾع ؿبؾ افغروب ,2

 -كف رجع ومجع يف وؿقؾف عغ افؾقؾ وافـفورٕ :وذلؽ :ظؾقف

َُدفُع َعَد الُغروِب ) :ققلف    .(َؿ 

   -ادستحى أن ي ؾع افـوس عع  ؽروب افةؿس ـومؾي مع دؾع اإلموم

ــَزْل َواقِػــ» :ؿــول ، ـــام يف حــ يٌ جــوعر ^ؾعــؾ افـبــل  :الــدلقؾو َُ ــِ   اً َفَؾــْؿ  ََ ــك َغَر َحتَّ

ْؿُس  ْػَرُة َقؾِ  ،الشَّ  -(1)«َحتَّك َغاَب اْلُؼْرُص  ،قلً َوَذَهَبِ  الصُّ

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)
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زَدلَِػَ  ََسؽِقـَ ٍ ) :ققلف َُ    .(إػ 

زدلػ   ،مقضـ مبقـً احلـوج وجمؿعفـؿ إذا صـ روا مــ ظرؾـوت :(1)ادةعر ادعروف عؿؽي, َُ

  -ٓجتامع افـوس هبو :وً مجع :ولسؿك

ؾعـؾ افـبـل  ــام ،أن يؽـقن ذفـؽ عسـؽقـي ولـمدة ولـرو   :ؾوفسـي يف افـػرة مـ ظرؾي إػ مزدفػي

ــامَ  ^ اهللَِوَدَفــَع َرُشــقُل » :، ؾؼــ  ؿــول جــوعر ^ ََ ــك إِنَّ َرْمَشــَفا  ،َوَقــْد َصـــََؼ لِْؾَؼْصــَقاِل الز  َحتَّ

ُؼقُل ََِقِدِه اْلُقْؿـَك َُ ْقِرَ  َرْحؾِِف، َو ََ ا الـَّاُس  :َلُقصـقُ   َ َ  َمَتك َحـْبلً  ،َمُّيُّ ؽِقـََ ، ُكؾَّ ؽِقـََ  السَّ ـَ احلِْ  السَّ ـ  َبـالِ َِ

ا َقؾِقلً  -وهق التؾ الصغر َـ الساب-  -(2)«َحتَّك َتْصَعَد  َمْرَخك هَلَ

ــَع الـَّبِـل  » :ويف حـ يٌ اعـــ ظبــوس ََ ــُف َدَفــَع  ــْقَم َظَرَفــ َ  ^َمكَّ  اً َوَراَلُه َزْجــر ^َفَســِؿَع الـَّبـِـلُّ  ،َُ

اُس » :َوَقـاَل  ْقِفْؿ،لإِِلَِِؾ، َفَلَصاَر ََِسْقضِِف إِلَ  اً َوَصْقت ،اً َو ـرَ ،اً َصِدُد ـا الـَـّ َ ـؽِقـَ ِ  ،َمُّيُّ َفـنِنَّ  :َظَؾـْقُؽْؿ َِالسَّ

   -افضـرب افسـريع :واإليضوع ،(3)«اْلِزَّ َلْقَس َِاإِلَُضاعِ 

ْس ) :ققلف ُُ    .(ِرُع يف الَػجقةِ ـو

   -إذا وج  أثـوء مسـرة ادسوي ؾرجي أشـرع ؾقفو

حغ شلفقه ظــ  ,رؾي إػ مزدفػيمـ ظ ^رديػ افـبل  وـون,ح يٌ أشومي :الدلقؾو

ــَؼ » :مـــ ظرؾــي إػ مزدفػــي همســـر َُســـُر اْلَعـَ ــؼ، (4)«َفــنَِذا َوَجــَد َفْجــَقًة َكــصَّ  ،َكــاَن  افســـر  :والَعـَ

  -اإلشـراع ؿؾقالً  :والـَصُّ  -عوٓظت ال

                                 
 -هبو افـوس ٓجتامع: آجتامع وهق آزدٓف مـ قفيمـؼ اوإ: ؾؼقؾ: هبذا لسؿقتفو شبى يف واختؾػ (1)

 - اإلؾوضي عع  مـك يف افـوس: ٓزدٓف: وؿقؾ اهلل، مـ ُمؼرعي ٕاو: آؿساب: آزدٓف وققؾ:

 -افؾقؾ زَفػ يف هبو افـوس فـزول: وؿقؾ ٓجتامظفام،: أي، هبو وحقاء آدم ٓزدٓف وققؾ:

 (-5.121) «افبؾ ان معجؿ»: اكظر، احلرم إػ ؾقفو يزدفػقن افـوس ٕن :مزدفػي ؾسؿقً، افؼرعي: افزفػي وققؾ:

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 (-1671) «افبخوري» أخرجف (3)

 (-1286« )مسؾؿ»و(، 1666) «افبخوري» أخرجف (4)
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ـِ ) :ققلف ُْ    .(وَُيَؿُع  ا ََغ الِعشاَل

   -وإؿومتغ ،علذان واح  ،للخر افسـي أن يصع يف مزدفػي ادغرب وافعةوء مجع

 -أن يصع ادغرب، ثؿ حيط رحؾف، ثؿ يصع افعةوء :والسـ 

ـلَ اْلــؿُ َفَؾـ َّ َجـاَل » :، وؾقـفحـ يٌ أشـومي عــ زيـ  :والدلقؾ ♦ َفَلْشـَبَغ  ،ْزَدلَِػَ  َكـَزَل َفَتَق َّ

َلُة َفَصذَّ  ؿَّ َمكَ اْلـؿَ اْلُقُ قَل، َؿَّ ُمقِقَؿِ  الصَّ َُ ـؿَّ ُمقِقَؿـِ  اْلِعَشـاُل ْغِرَب،  َُ ـِْزلِِف،  ََ ِعَرُه يِف  ََ اَخ ُكؾُّ إِْكَساٍن 

ْقـَُفَ   ََ َُُصؾ      -(1)«َفَصذَّ َوَ ْ 

ؿَّ َمَتك » :ويف فػظٍ  ْغَ اْلـؿُ َُ ََ ا   -(2)«ْغِرِب َواْلِعَشالِ اْلـؿَ ْزَدلَِػَ  َفَجَؿَع ِ َ

بقُ   ا) :ققلف َُ    .(و

   -دفػي، ؾنكف يبقً هبو فقؾي افـحرإذا صذ ادغرب وافعةوء عؿز

ـْ » :، وؾقـفمو لؼـ م مــ حـ يٌ ظـروة عــ مضــرس  :والدلقؾوهذا ادبقً واجى،  ـ ََ

ــَلَة  َعـَـا َهـِذِه الصَّ ََ ــُف اً َمْو هَنَـار ، َوَمَتـك َظَرَفــاٍت َقْبـَؾ َذلـِـَؽ َلـْقلً -َادزدلػـ  :مي-َمْدَرَ   ، َفَؼــْد َتـؿَّ َحجُّ

   -(3)«َوَقضـك َتَػَهفُ 

ٕن  :وً أن مـ مل يبً عؿزدفػـي ؾـنن حجـف مل يـتؿ، وظؾقـف أن جيـز حجـف عـ م وجقعـ :فؿػفقَف

ـَاِشَؽُؽؿْ » :عوت هبو وؿول ^افـبل  ََ  -(4)«لَِتْلُخُذوا 

                                 
 (-1289« )مسؾؿ»و(، 139) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1289« )مسؾؿ» أخرجف (2)

« موجف اعـ»و(، 3943« )افـسوشل»و(، 954« )افسمذي»و(، 1959« )داود أعق»و(، 4.173« )أَ » أخرجف (3)

(، 3.269« )اف ارؿطـل»و(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2821) «خزيؿي اعـ»و(، 1939) «اف ارمل»و(، 3915)

« ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.173« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.463« )ادست رك» يف واحلوـؿ

(6.241)- 

 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (4)
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ْفُع َعَد كِْصِػ الؾقؾِ ) :ققلف    .(ولف الدَّ

 -فؾحوج أن خيرج مـ مزدفػي عع  مضـل كصػ افؾقؾ

   :دفػي ٓ خيؾقن مـ حوفغأن افـوس بوه ادبقً عؿز :واظؾؿ •

ؾفـمٓء جيـقز هلـؿ  :وَـ ُؼـقم ظؾـقفؿ ،وادر ـك وك قهؿ ،الضعػ  َـ الـسال والصبقان (1

   -أن خيرجقا مـ مزدفػي إذا ذهى مـتصػ افؾقؾ

ُم َ ـَعَػَ  َمْهؾِـِف َفَقِؼُػـقَن ِظـْـَد » :مو ورد ظـ اعــ ظؿـر :والدلقؾ ♦ َؼـد  ُُ ْشَعِر اْلــؿَ مكـف كـان 

امُ  اهللَْزَدلَِػِ  ََِؾْقٍؾ، َفَقْذُكُروَن اْلـؿُ َِ  َرامِ اْلـَ   ََ ِؼَػ اإِل َُ ْرِجُعقَن َقْبَؾ َمْن  َُ ؿَّ  َُ ْؿ،  َدا هَلُ ََ ا  ـْدَفَع،  ،ََ َُ َوَقْبـَؾ َمْن 

ـًك لَِصَلةِ اْلَػْجرِ  َِ ْؼَدُم  َُ ـْ  ََ ْعـَد َذلِـَؽ  ،َفِؿـُْفْؿ  ََ ْؼـَدُم  َُ ـْ  ََ ـُْفْؿ  َِ ـقُ  ،َو ََ قا َر َُ ـوَن  ،ْؿَرةَ اْلــَج ا َفـنَِذا َقـِد ـَ َو

ـُ ُظَؿرَ   -(1)«^َأْرَخَص يِف ُأوَف َِؽ َرُشقُل اهللِ  :َيُؼقُل  اْع

َم الـَّبِلُّ » :ظـ اعـ ظبوسو ـْ َقدَّ َّ  -(2)ْزَدلَِػِ  يِف َ َعَػِ  َمْهؾِفِ اْلـؿُ َلْقَؾَ   ^َمَكا ِِم

أن خيرجـقا ؿبـؾ  ، فؽـ رخص فؾضعػي^ـام ؾعؾ افـبل  ،ؾوٕصؾ ادبقً عؿزدفػي إػ افػجر

   -ـام يف إحوديٌ ادذـقرة ،ذفؽ

أن خيرجقا مـ مزدفػي ؿبؾ ضؾقع افةـؿس ععـ  اإلشـػور ــام  :ؾفمٓء افسـي هلؿ :إققُال (2

   -(3)شـقلا، وجيقز هلؿ اف ؾع عع  ضؾقع افػجر

  .(وَقْبَؾف فقف َدمٌ ) :ققلف

، ويســتقي يف ذفــؽ وً ك واجبــٕكــف لــر :وً ؾــنن ظؾقــف دمــ ،إذا دؾــع اإلكســون احلــوج ؿبــؾ افقؿــً

 -ؾال يعذر عسـف ،ٕكف واجى :وافعومل ،وافـوشـل ،اجلوهؾ

 وً ؾقؽـقن لورـــ ،وـالمهـو مػؼــقد ؾـقؿـ ُذــر ،أو أـثـره واجـى ،أن مبقـً ــؾ افؾقــؾ :والعؾـ 

                                 
 (-1295« )مسؾؿ»و(، 1676) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1293« )مسؾؿ»و(، 1678) «افبخوري» أخرجف (2)

 - افػجر حتك مزدفػي مـ خيرجقا أن افؼقة ٕهؾ يـبغل وٓ: لقؿقي اعـ ؿول (3)
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 -فسـف افقاجى يف احلٍ :ؾقجى ظؾقف دم ،فؾؿبقً هبو

عظؿ افؾقؾ، وحؽـؿ ادعظـؿ حؽـؿ ٕكف عوت م :وأمو مـ دؾع عع  كصػ افؾقؾ ؾال صـلء ظؾقف

   -فؾقاجى وً ؾؾؿ يؽـ لورـ ،افؽؾ

ِ  »َُِلم  َشَؾَؿَ  َلْقَؾَ  الـَّْ ِر  ^َمْرَشَؾ الـَّبِلُّ » :ؿوفً ويف ح يٌ ظوشةي  ََ ْؿَرَة َقْبـَؾ اْلــَج َفَر

َضْ  َفَلَفاَ ْ   ،اْلَػْجرِ  ََ ؿَّ  َُ»(1)- 

   .(كُقصقلِف إلقفا َعَد الَػْجِر ٓ َقْبَؾف) :ققلف

ٕن وؿـً ادبقـً اكتفـك عطؾـقع  :ـذفؽ يؾزمف دم إذا وصـؾ مزدفػـي ععـ  ضؾـقع افػجـر :أي

 -أو ؾؼ ان افطريؼ وكحقه، أو فغر ظذر ،ـة ة افزحوم :افػجر، شقاء ـون للخره ععذر

 -(2),ولؼ م, ح يٌ ظروة عـ مضـرس  :والدلقؾ 

   -ؾؾزمفؿ دم وً وٕاؿ لرـقا واجب

ؾال صـلء ظؾقف، ويؽػقـف أن يؼـقؿ هبـو ععـض  ,وفق عؾحظي,افػجر أمو إذا وصؾ اإلكسون ؿبؾ 

 -ثؿ يـصـرف ،افقؿً

ه ،ْشَعَر احلراَم َفَرَقاهُ اْلـؿَ فنذا َصذَّ الصْبََّ متك ) :ققلف ُ َؽـز  ُُ َؿـُد اهللَ و ِؼُػ ظـَده وََيْ َُ ْؼـَرمُ  ،مو  َُ  :و

ــْدظق حتــك  ،أُتــغ (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) َُ و

ْسِػرَ  ُُ).   

حلـ يٌ اعـــ مســعقد  :يف أول افقؿــً ،أن يبؽـر عصــالة افػجــر يـقم افعقــ  :زدفػــيافســي يف م

                                 
 يف إفبوين وضعػف (،5.173« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.276« )اف ارؿطـل»و(، 1942« )داود أعق» أخرجف (1)

 (-4.277« )اإلرواء»

« موجف اعـ»و(، 3943« )افـسوشل»و(، 954« )افسمذي»و(، 1959« )داود أعق»و(، 4.173« )أَ » أخرجف (2)

(، 3.269« )اف ارؿطـل»و(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2821) «خزيؿي اعـ»و(، 1939) «اف ارمل»و(، 3915)

« ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.173« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.463« )ت ركادس» يف واحلوـؿ

(6.241)- 
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ُُْ  َرُشقَل » :ؿول  ا َرَم ا إَِّٓ َصَلَتْغِ  ^ اهللََِ َواْلِعَشـاِل  ،ْغِرِب اْلــؿَ َصَلَة  :َصذَّ َصَلًة إَِّٓ دِِقَؼاِهَ

ا قَؼاِهَ َِ ََ ٍِذ َقْبَؾ  ْق َُ  -(1)«ََِجْؿٍع، َوَصذَّ اْلَػْجَر 

ـّ فف     -ن يؼػ ظـ  ادةعر احلرامأوعع مو يصع افػجر يس

 -(2)مسج  يسؿك ادةعر احلرام ,أن,وؾقف  ،جبؾ معروف يف مزدفػي :وادشعر احلرام

ويذـره، ويؼرأ  ،وي ظق اهلل ،أو يرؿك اجلبؾ ،ويؼػ ظـ ه ،ؾوفسـي أن يلا ادةعر احلرام

ڃ ڃ چ) :أيتغ مـ شقرة افبؼرة چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  چ 

ڈ  ڎ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ  چ 

ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڳ ڳ  گ  ک ک گ گ گ 

  -حتك لسػر افسامء، ثؿ يـطؾؼ ؿبؾ ضؾقع افةؿس -(3)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ـؿَّ َركِـَ  اْلَؼْصـَقالَ » :، وؾقـفحـ يٌ جـوعر  :والدلقؾ ♦  ،َرامَ اْلــَ  ْشَعَر اْلــؿَ َحتَّـك َمَتـك  ،َُ

هُ وَ  ،َفَدَظاهُ  ،َفاْشَتْؼَبَؾ اْلِؼْبَؾ َ  َ َؾـفُ  ،َكزَّ ـَدهُ  ،َوَهؾَّ ـَزْل َواقِػـ ،َوَوحَّ َُ َفـَدَفَع َقْبـَؾ َمْن  ،اً َحتَّـك َمْشـَػَر ِجـّد  اً َفَؾـْؿ 

ْؿُس   -(4)«َتْطُؾَع الشَّ

َوَأنَّ افـَّبِـلَّ  ،ِرْق َثبِـرُ ـَأْصـ» :وؿ  ـون ادةـرـقن ٓ يـػرون إٓ عع  ضؾـقع افةـؿس، ويؼقفـقن

ْؿُس ُثؿَّ َأَؾوَض ؿَ  ،َخوَفَػُفؿْ  ^  -(5)«ْبَؾ َأْن َلْطُؾَع افةَّ

َؾَغ َُمَس  ) :ققلف ََ َقَ  حَجرٍ ـَمش اً رـفنذا  َْ  .(رَع َر

عــغ مزدفػــي  وهــق وادٍ ,ؾنكــف يعسضــف وادي لســـر  ،إػ مـــك وً إذا حتــرك مـــ مزدفػــي متجفــ

   -وً أو راـب ،وً ؾنكف يسـرع إن ـون موصـق ،ؾنذا وصؾف ,ومـك

                                 
 (-1289« )مسؾؿ»و(، 1682) «افبخوري» أخرجف (1)

 -ادػسـريـ مجفقر هبذا ؿول مزدفػي، مجقع: احلرام ادةعر عؾ: وؿقؾ احلرم، يف ٕكف: احلرام وشؿل (2)

 (-199 ,198: )افبؼرة (3)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)

 -معروف جبؾ: وثبر ،(1684) «افبخوري» أخرجف (5)
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ـَ َُمَســر » :ؿـول ^يف حجتـف  ٌ جـوعر ـام يف حـ ي ،فؾسـي وً البوظ :وذلؽ ْطـ ََ َحتَّـك َمَتـك 

َ  َقؾِقلً   -(1)«َفَ رَّ

   .(َصااْلـَ  وَمَخَذ ) :ققلف

   -جيقز فإلكسون أن يلخذ احلصـك فؾرمل مـ أي مؽون صوء

   -أن إؾضؾ أن لؽقن مـ مزدفػي :لؽـ ادذه 

ـوَن َيْلُخـُذ » :رؾعؾ اعـ ظؿـ :والدلقؾ ♦ ـَ ـُف  َراِهَقـَي َأْن َيـْـِزَل صــك اْفـحَ َأكَّ ـَ ـْ مَجْـٍع  وؿـول ، (2)«ِمـ

َؿُؾ » :جموه  وَن حُيْ ـَ اْفـحَ ـَ اَمرِ اْفـؿُ صـك ِم    -(3)«ْزَدفَِػِي فَِرْمِل اجْلِ

ِص واْلُبـُْدِق  ،َشبعقنَ  :وظَدُده) :ققلف    .(ََغ احِلؿ 

إن مل  ،وثــالٌث وشــتقن ٕيــوم افتةـــريؼ افثالثــي ،شــبٌع فقــقم افـحــر :شــبعقن :ظــدد احلصـــك

   -يتعجؾ

   -ؾفل حصـك صغور عغ احلؿصي وافبـ ؿي :ومَا َؼدار احلصـك

َهـاَل » :^ْذِف، ؾؼـول افـبـل اْفــخَ ك ـأكف افـتؼط مــ َحَصـ» :دو يف ح يٌ اعـ ظبوس :وذلؽ َْ َم

لِ  َٓ قا ،َهُم َُ    -(4)«َفاْر

ـًك) :ققلف َِ    .(َرَاها ،ٍر إػ مَجرةِ الَعؼب ِ ـوهل َـ وادي َُمَس   :فنذا َوَصَؾ إػ 

ؾال يب أ عةـلء ؿبؾـف  ،وهل حتقي مـك ،افعؼبيعرمل مجرة  أوًٓ يب أ  ؾوفسـي أن إذا وصؾ إػ مـك

 -وً اشتحبوع

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-5.299« )افؽزى» يف افبقفؼل أخرجف (2)

 (-3.292« )صـقبي أ  اعـ» أخرجف (3)

 وافطزاين (،3.292) «صقبي أ  اعـ»و(، 3929« )موجف اعـ»و(، 3957« )افـسوشل»و(، 45.192« )أَ » أخرجف (4)

( 1.466« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3871« )حبون اعـ»و(، 2867« )خزيؿي اعـ»و(، 2.347) «إوشط» يف

 -وصححف
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تعاقباٍت ) :ققلف َُ    .(ََسْبِع َحَصَقاٍت 

 ضريؼي افرمل: 

ــام يف  ،^فػعـؾ افـبـل  :(1)عوإلمجـوع ،وٓ يزيـ  وٓ يــؼص ،أن يرمقفو عسـبع حصــقوت ,1

اَها ََِسْبِع َحَصَقاٍت » :جوعر ح يٌ  ََ ـَْفا ،َفَر َِ َع ُكؾ  َحَصاةٍ  ََ  ُ َؽز  ُُ»(2)-   

ؾؾــق رموهــو دؾعــي واحــ ة مل بزشــف إٓ ظـــ  ،واحــ ة ععــ  واحــ ة :أي ،يرمقفــو متعوؿبــوت ,2

ـَاِشَؽُؽؿْ » :رمك شبع رمقوت، وؿول ^ٕكف  :واح ة ََ  -(3)«لَِتْلُخُذوا 

 -أن يرمقفوعؾ ٓع   ،فق وضعفو ؾال جيزئ :وكذا

َرى َقاُض إَِِطِف) :ققلف ُُ َده حتك  َُ ْرَفُع  ُ َع كؾ  َحصاةٍ  ،َُ َؽز  ُُ    .(و

إكـام  ،رؾـع افقـ  فـقس عةــرط ٕكف أظـقن فـف ظـذ افرمـل، فؽــ :أن يرؾع ي ه حول افرمل ,3

   -وً افةـرط أن يرمقفو رمق

اَها ََِسْبِع » : حل يٌ جوعر :وهذا شـي ،يؽز مع ـؾ حصوة ,4 ََ ـَع  ،َحَصـَقاٍت َفَر ََ  ُ َؽـز  ُُ

ـَْفا َِ    -(4)«ُكؾ  َحَصاةٍ 

   -ـام يف احل يٌ ،وٕن افرمل وؽره مـ مـوشؽ احلٍ، إكام هل إؿومي فذـر اهلل

ِزُئ الرَُل َغِرها) :ققلف  .(وٓ ُُيْ

، ئؾـال جيـز ،وـوفـعـول وإخةـوب وكحقهـ :ؾؾق رمـك عغرهـو ،هق احلصـك لادعتز يف افرم

 -ـوفذهى واجلقاهر وً ل عف ؽوفقوفق ـون ادرم

   .(اً وٓ  ا َاكق) :ققلف

مل يلخذ حصــك مــ  ^ٕن افـبل  :وذلؽ :هبو مرًة أخرى لأن يرم ئعحصوة ؾال جيز كفق رم

                                 
 (-1218) فؾـقوي «ادجؿقع»: كظرأ (1)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)
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   -(1)ظذ ادوء ادستعؿؾ يف افقضقء افقاجى وً وؿقوش، ادرمك

ِؼُػ ) :ققلف َُ    .(وٓ 

 -يـصـرف ؾال يؼػ ظـ هو فؾ ظوء، عؾ ،إذا رمك مجرة افعؼبي

ـِ الَقادِي» :ح يٌ اعـ ظؿر :والدلقؾ ْط ََ ـْ 
َِ َرَة َذاِت الَعَؼَبِ   ل مَجْ َِ ْر َُ ؿَّ  ِؼُػ ِظـَْدَها ،َُ َُ ـؿَّ  ،َوَٓ  َُ

ـَْص  ُِ ـَُ ُ  الـَّبِلَّ » :وؿول اعـ ظؿر ،ِر ُْ ْػَعُؾفُ  ^َهَؽَذا َرَم َُ»(2)- 

ويسـتؼبؾ افؼبؾـي، وهـذا  ،ومــك ظــ يؿقــف ،أن جيعؾ مؽي ظـ يسـوره :والسـ  يف َؽان الرَل

 -(3)^افذي ؾعؾف افـبل 

ْؼَطُع التؾبقَ  َقْبَؾفا) :ققلف َُ    .(و

روع يف رمـل ـوٓ يؼطع افتؾبقي إٓ عوفةـ ،يظؾ ادحرم يؾبل يف مجقع مو مضـك مـ مـوشؽ احلٍ

   -مجرة افعؼبي

ؾَ  ^من الـبل » :ح يٌ افػضؾ عـ ظبوس :والدلقؾ ♦ ََ َؾب ل َحتَّك  ُُ َزْل  َُ    -(4)«ْؿَرةَ اْلـَج َغ َ ْ 

ل َعَد ُضؾقِع الشؿسِ ) :ققلف َِ ْر َُ    .(و

ؾؼـ   ،^فػعؾ افـبـل  :أن يؽقن مـ عع  ضؾقع افةؿس :ادستحى يف وؿً رمل مجرة افعؼبي

ــول جــوعر  ــقُل » :ؿ ــك َرُش ََ ــُد َفــنَِذا َزاَلــِ  اْلـــَج  ^ اهللَِر ْع ََ ــا  ََّ ــِر ُ ــً ك، َوَم ــْقَم الـَّْ  َُ ْؿَرَة 

ْؿُس     -(5)«الشَّ

                                 
 ولؿ  احلـوعؾي، مـ َ ان اعـ: واختوره حصـك، وٕاو، ادـع ظذ اف فقؾ فع م: هبو افرمل جيقز أكف: افثوين افؼقل (1)

 - وافعثقؿغ، إعراهقؿ عـ

 (-1751« )افبخوري» أخرجف (2)

 (-1751« )افبخوري» أخرجف (3)

 (-1281« )مسؾؿ»و(، 1685) «افبخوري» أخرجف (4)

 (-1299« )مسؾؿ» أخرجف (5)
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ِزُئ َعَد كِصِػ الؾقؾِ ) :ققلف    .(وُُيْ

 -يب أ وؿً افرمل مـ ع ايي وؿً افـػرة مـ مزدفػي، وهق مـتصػ افؾقؾ

ــِ   ،َـِـُلم  َشــَؾَؿَ  َلْقَؾــَ  الـَّْ ــرِ  ^َمْرَشــَؾ الـَّبـِـلُّ » :ؿوفــً  ظوشةــي حــ يٌ :والــدلقؾ ♦ ََ َفَر

َضْ  َفَلَفاَ ْ   ،ْؿَرَة َقْبَؾ اْلَػْجرِ اْلـَج  ََ ؿَّ  َُ»(1)- 

ـَْ ُر َهْدُ) :ققلف َُ    .(إن كان َعف اً َؿ 

 ،أو يـذهى ويةـسيف ،,إن ــون معـف,ؾنكـف يتجـف ويـحـر ه يـف  ،إذا ؾرغ اإلكسون مــ افرمـل

   -روع يف اهل ي افقاجى ـقكف عع  افرملـوهذا هق ادة

ـِ اْلـَقادِي» حقـٌ :^ؾعـؾ افـبـل  :والدلقؾ ْطـ ََ ـْ  ـ َِ ـك  ََ ـؿَّ اْكَصـ ،َر َِ إَِػ ـَُ َفـََ ـَر  ،ـَْ رِ ْلــؿَ اَر

َلَ ؿَّ َمْظَطك َظؾِقّ  ،َوِشت َغ ََِقِدهِ  اً ََ ا َغَزَ  ،اً َُ ََ  -(2)«َفـََ َر 

َؼص  ) :ققلف ُُ ؾُِؼ مو     .(ُر َـ مجقِع َصْعِرهـوََيْ

وافـذي ظؾقـف كحـٌر هـق افؼـورن، , إذا ؾرغ مـ رمل اجلؿرات ومــ افـحـر إن ــون ظؾقـف كحـر

 -^و يؼصـره، وجيعؾ ذفؽ عع  افرمل وافـحر، ـام ؾعؾ افـبل ؾنكف حيؾؼ صعره أ :,وادتؿتع

   -هلام ودظ ^ٕن افـبل  :وهق خمر عغ احلؾؼ وافتؼصـر

  -ومل يـؽر ظؾقف ،ؿصـر وٕن ععض افصحوعي 

اْغِػـْر  ،ؿَّ الؾُفـ» :وً مرؾقظ  حل يٌ أ  هريرة :وفذفؽ ؿ مف ادصـػ :وفؽـ احلؾؼ أؾضؾ

ِؼغَ  ـَ  :َقاُلقا .لِْؾُؿَ ؾ  ِؼغَ  ،ؿَّ الؾفُ  :َقاَل  ؟َولِْؾُؿَؼصـرُ ـَ  :َقـاُلقا .اْغِػْر لِْؾُؿَ ؾ  َلَـ ؟َولِْؾُؿَؼصــرُ ََ ـا   .اً َقاهَلَ

ـَ  :َقاَل   -(3)«َولِْؾُؿَؼصـرُ

                                 
 يف إفبوين وضعػف (،5.173« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.276« )اف ارؿطـل»و(، 1942« )داود أعق» أخرجف (1)

 (-4.277« )اإلرواء»

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 (-1392« )مسؾؿ»و(، 1728) «افبخوري» أخرجف (3)
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 -(1)(ۋ ۅ ۅ) :وفتؼ يؿ ادحؾؼغ يف افؼرآن يف ؿقفف

ؼ اهلـ ي، وـقن احلؾؼ عع  افـحر هق ظـذ آشـتحبوب يف حـؼ ادتؿتـع وافؼـورن افـذي مل يسـ

 -^ـام ؾعؾ افـبل  ،وظذ افقجقب يف حؼ افؼورن افذي شوق اهل ي

  .(ُر َـف ادرمُة َمْكُؿَؾ ً ـوُتَؼص  ) :ققلف

َلـْقَس َظـَذ » :وً حـ يٌ اعــ ظبـوس مرؾقظـ :والـدلقؾ :(2)ادرأة فـقس هلـو احلؾـؼ عنمجـوع افعؾـامء

َ  َظَذ الـ َساِل التَّْؼصـرُ  ،الـ َساِل َحْؾٌؼ     -(3)«إِكَّ

عـلن بعؾـف  ،مــ مجقـع افةـعر ٓ مــ ععضـف ،وظذ هذا ؾتؼصـر مـف ؿ ر إكؿؾي مــ اإلصـبع

   -ػرةضضػوشر ؾتلخذ مـ ـؾ 

 :ولؼصـر ادرأة مـ صعرهو ؿ ر إكؿؾي مةعر علمريـ* 

 يف حـ يٌ ظـع  ففؾـفـل ظــ :وذلـؽ :أكف ٓ يةـرع يف حؼفو حؾؼ، عؾ لؼصــرٌ  :محدمها

ؾَِؼ  ^اهللِ  هَنَك َرُشقُل » :ؿول  -(4)«ْرَمُة َرْمَشَفااْلـؿَ َمْن ََتْ

 -ظـ اعـ ظؿر روي ذفؽ :لؼ ير افتؼصـر عوٕكؿؾي :وَاكقف 

   .(لٍل إٓ الـسالَ ـَؿ َقْد َحؾَّ لف كؾُّ ص) :ققلف

واحلؾـؼ أو افتؼصــر، ؾنكـف يؽـقن ؿـ  حـّؾ فـف ــؾ صــلء مــ لظـقرات  ،إذا ؾرغ مـ افرمل

 -إٓ افـسوء ،اإلحرام

َِ  ^ اهللَِضقَّْبـُ  َرُشـقَل » :يح يٌ ظوشة :اف فقؾو ُطـق َُ ـِف َقْبـَؾ َمْن  ؾ  ـِف ِحـَغ َمْحـَرَم، َوحِلِ َِ ْر حِلُ

                                 
 (-27: )افػت  (1)

 -(8.294) فؾـقوي «ادجؿقع»و(، 4.317) افز ظب  ٓعـ «آشتذـور»: اكظر (2)

« اف ارؿطـل»و(، 12.259« )افؽبر» يف وافطزاين(، 1946« )اف ارمل»و(، 1984« )داود أعق» أخرجف (3)

 (-8.197« )ادجؿقع» يف افـقوي وحسـف (،5.169« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.329)

« اجلومع ضعقػ» يف إفبوين وضعػف(، 18.131« )افبزار»و(، 5949« )افـسوشل»و(، 914« )افسمذي» أخرجف (4)

(5998)- 
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   -(1)«َِاْلَبْقِ  

َرَة اْلَعَؼَبِ  َفَؼْد َحؾَّ َلُف ُكؾُّ صـللٍ » :وً وظـ ظوشةي مرؾقظ ك َمَحُدُكْؿ مَجْ ََ  -(2)«إَِّٓ الـ َسالَ  ،إَِذا َر

   .(ُق والتؼصُر ُكُسٌؽ واحِلل) :ققلف

 -مـ لظقر ؿوً وفقس إضال ،وافتؼصـر كسؽ مـ أكسوك احلٍ وافعؿرة (3)احلؾؼ

 -(4)«َوْلَقْ ؾِْؾ  ،رْ ـَوْلُقَؼص  » :أمر هبام عؼقفف ^أن افـبل  :والدلقؾ ♦

 -(5)(ۋ ۅ ۅ) :ـرمهو يف أيي عؼقفف لعوػذِ وفِ 

 ويـبـل ظذ هذا، ويسلى ظؾقف:  

   -ٕاام كسؽ :فام اإلكسون ؾعؾقف دمأكف إذا لرـ ,1

   -ٓ خيرج ويتحؾؾ اإلكسون مـ إحرامف إٓ عوحلؾؼ أو افتؼصـر ,2

مــ  وً وفـقس إضالؿـ ،ٕكـف كسـؽ :يص  أن يؼ م احلؾؼ ظذ افرمـل وافطـقاف يـقم افـحـر ,3

 -(6)لظقر

ْؾَزُم َتلخِره َدمٌ ) :ققلف َُ ِل والـَّْ رِ  ،وٓ  َْ  .(وٓ َتؼدُِؿف ظذ الرَّ

وــذا جيـقز لؼـ يؿ احلؾـؼ ، وٓ يؾزمف عوفتـلخر دم ،جيقز فإلكسون للخر احلؾؼ ظـ يقم افـحر

 -ظذ افرمل وافـحر

                                 
 (-1189« )مسؾؿ»و(، 1539) «افبخوري» أخرجف (1)

« اف ارؿطـل»و(، 4465« )يعذ أعق»و(، 2937« )خزيؿي اعـ»و(، 1978« )داود أعق»و(، 42.49« )أَ » أخرجف (2)

 -(578« )اجلومع صحق » يف إفبوين وصححف(، 5.136« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.276)

ـْ  َحْؾؼوً  َصْعَرهُ  َحَؾَؼ »(: 1.146« )ادصبوح» يف ؿول، احلؾؼ هق احلالق (3) َب  َعوِب  ِم َؼ  ,عِوْفَؽْنِ – َوِحاَلؿوً ، ََضَ  َوَحؾَّ

 - «َوَلْؽثِرٌ  ُمَبوَفَغيٌ  ,عِوفتَّْةِ ي ِ –

 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1227« )مسؾؿ»و(، 1691) «افبخوري» أخرجف (4)

 (-27: )افػت  (5)

 - ضعقػ افؼقل وهذا، حتؾؾ أكف اإلكسون عف يتبغ كفأ: «لظقر مـ إضالق» ومعـك (6)
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 ،ٕحوديٌ ادتعـ دة افتـل وردت يف لؼـ يؿ ععـض إظـامل ظـذ ععـض يـقم افـحـرا :والدلقؾ

ا ُـ :قـال من رجـلً » : اؾعـؾ وٓ حـرج، ومـفـو حـ يٌ ظبـ  اهلل عــ ظؿـرو :يؼقل ^وافـبل 

ْ ُ  َقْبَؾ َمْن َمْحؾَِؼ  ،رشقل اهلل ََ ـََّ  :َفَسَلَلُف آَخُر، َفَؼـاَل  ،اْحؾِْؼ َوَٓ َحَرَج  :َقاَل  .َذ ََ  ،َحَؾْؼـُ  َقْبـَؾ َمْن َمْذ

َّْ َوَٓ َحَرَج  :َقاَل  ََ  -(1)«اْذ

 -واجلوهؾ، وافعومل عوحلؽؿ ،ؾقجقز لؼ يؿف فؾـوشـل

 

 

 

 

 

  

 

                                 
 -فف وافؾػظ( 1396« )مسؾؿ»و(، 124) «افبخوري» أخرجف (1)
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

ػقُض ] ُُ ؽَّ َ  َؿ  ََ َِ الزُـارةِ  ،إػ  ُِ الؼـاِرُن وادُْػـِرُد َـِقَّـِ  الػرُضـِ  ضـقا َُطـق ُل وقتِـف َعـَد  ،و وَموَّ

ـف ،كِصِػ لقؾِ  الـْ رِ  َِ ُـّ يف ُق َس ُُ َتَؿت عـ ،ولـف َتـلخُره ،و َُ ـَػا وادـروةِ إن كـان  ْسـَعك َـَغ الصَّ َُ مو  ،اً َـؿ 

ِِ الُؼدومِ  ،غَره ـْ َشَعك َع َضقا َُشـ ،للٍ ـد َحـؾَّ لـف كـؾُّ صـَـؿ قـ ،و  ُؽ رُب َــ َـاِل َزَـزَم دَِـا ـَـؿ 

ُع َـف ،َمَح َّ  َتَضؾَّ َُ َُدظق َ  َوَردَ  ،و  .و

ــالٍ  ــك َــلَث لق ــُ  َِِؿـً ــُع فَقبق ْرِج َُ ــل اجلؿــرَة إُوَػ  ،َــؿ  َِ ســجَد  ،فَرْ ََ ــِعَ  ـــَ  وَت َســْبِع  ،ْقِػ اْل

َُساِره ،َحَصقاٍت  ُر قؾقلً  ،وَُيعُؾفا ظـ  تَلخَّ َُ ْهَؾفـا ،َُدظق َضقُلً و ،و َِ ـَرَة الَعَؼَبـ ِ  ،َـؿ الُقْشـَطك   ،َـؿ مَجْ

ؿقـِف َُ ِؼُػ ظـَدها ،وَُيعُؾفا ظـ  َُ ـُ القادَِي وٓ 
ْسَتْبطِ َُ اِم التشـ ،و َُّ ػعُؾ هذا يف كؾ  ُقٍم َـ َم رُِؼ َعـَد ـَُ

ب ،الزوالِ  َرت  َُ ستْؼبَِؾ الِؼبؾِ   ف يف الهالِث َمْجَزَمه ،اً َُ ُبف َـِقَّتِفِ  ،فنن َرَاُه كؾَّ َرت  ُُ َره ظــف ،و بِـْ   ،فنن َمخَّ َُ مو   

َؾ يف ُقَِغ َخَرَج قبَؾ الُغروِب  . ا فعؾقف َدمٌ  ـ َتَعجَّ ََ ـف  ،و ََ ـُل َــ اْلَغـدِ اْلــؿَ وإٓ َلِز َْ فـنذا  .بقُ  والرَّ

َِ لؾقداعِ  َُطق ُرْج حتك  َ    ََيْ ؽَّ ََ ـَر َعـَد  ،فنن َمقـامَ  ،مراَد اخلروَج َـ  َ غـُر -وإن َتَرَكـف  ،ه َمظـاَدهمو اَتَّ

ْرِجـْع فعؾقـف َدمٌ  ،فنن َصؼَّ  ،َرَجَع إلقف -حائضٍ  َُ َِ الزُـارةِ فَطاَفـف ظــَد اخلـروِج  ،مو    ـَر َضـقا وإن َمخَّ

ِؼُػ  ،َمْجَزَم ظـ الَقداعِ  َُ ـِ والباِب داظقـ -غُر احلائضِ -و  ،وَتِؼـُػ احلـائُض َباَِـف ،َـ  َوَردَ  اً ََغ الرْك

 .لدظالِ وَتْدُظق َا

ْي َصاِحَبْقفِ  ،^وُتْسَتَ  ُّ ِزُارُة َقْزِ الـبل      .وَقْزَ

ِرَم  ا َـ ادِْقؼاِت  :وِصَػُ  الُعؿرةِ  ؾ   ،من َُيْ ـلٍّ وَك ـِقه ،مو َـ َمْدَكك احْلِ ؽ  ََ  ،َرمِ اْلــَ  ٓ َــ  ،َــ 

 َِ    .وَُتزُئ ظـ الَػْرضِ  ،وُتباُح كؾَّ وقٍ   ،َر َحؾَّ ـوَقصَّ  ،وَشَعك ،فنذا ضا

ُِ  ،اإلحرامُ  :ج  اْلـَ  ومركاُن  ُِ الزُارةِ  ،والُققق    .والسعلُ  ،وَضقا

ُِ ََعرفَ  إػ الُغروِب  ،ْعَتَزِ لفاْلـؿُ اإلحراُم َـ ادِْقؼاِت  :َواِجَباُتفو بقُ  لغِر َمهـِؾ اْلـؿَ و ،والُققق

ََعِد كِصِػ الؾقؾِ  زَدلَِػَ  إػ  َُ ؼاُِ  والرظاُِ  َِِؿـًك و لُق  ،والرَلُ  ،الس  ـٌ  ،والَقداعُ  ،واحْلِ  .والباقل ُشـَ
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ٌِ  ،إحرامٌ  :وَمركاُن الُعؿرةِ   .وَشْعلٌ  ،وَضقا

لُق  :وواجباُها قؼاِها ،احْلِ َِ ـعِؼْد ُكُسـُؽف ،واإلحراُم َـ  َُ ــ َتـَرَ  ُرْكــ ،فَؿـ َتَرَ  اإلحراَم    ََ  اً و

تِؿَّ ُكُسُؽف إٓ َف َُ ـ َتَرَ  وا ،َغَره مو كِقََّتف    ََ  .[لَل ظؾقفـمو ُشـًَّ  فل ص ،فعؾقف دمٌ  اً جبو

 ،وافـقداع ،وافسـعل، وأيـوم مــك ،فبقـون حؽـؿ ضـقاف اإلؾوضـي :هذا افػصـؾ ظؼـ ه ادمفـػ

  -ولقاععفو

ؽَّ َ ) :ققلف ََ ػقُض إػ  ُُ    .(َؿ 

ف إػ مؽَي فؾطقاِف، وهذا افطقاُف يسؿك  :إذا ؾرغ احلوج  مـ هذِه ادـوشؽ ابَّ

، وٓ يؼقؿٕ :ضقاِ الزُارة -1 ًَ    -عؾ يرجع دـك ،كف يلا مـ مـك ؾقزور افبق

 -ٕكف رــ مـ أرـون احلٍ :ضقاِ احلج -2

  -ٕكف يلا عف ظـ مو يػقض مـ مـك إػ مؽي :ضقاِ اإلفا   -3

َنَّ  َ:وً َٓ َكْعَؾـُؿ ؾِقـِف ِخاَلؾـ» :ؿول اعــ ؿ امـي ،وهذا افطقاف رــ مـ أرـون احلٍ ٓ يتؿ إٓ عف ِٕ

 -(2)«(1)(ۓ ﮲ ﮳) :َؿوَل   اهللَ

ـْ َمْهؾِـفِ  ^ َمنَّ َرُشقَل اهللِ» : وحل يٌ ظوشةي ـ َِ ُجـُؾ  ِرُـُد الرَّ ُُ ـا  ََ ْعـَض  ََ ـْ َصـِػقََّ  
َِ  ،َمَراَد 

َا َحائٌِض  :َفَؼاُلقا ا َرُشقَل اهللِ ،إهِنَّ اََِسُتـَا» :َقاَل  ،َُ َا حَلَ ا َرُشقَل اهللِ :َفَؼاُلقا« ؟َوإهِنَّ َـا َقـ ،َُ ـْقَم إهِنَّ َُ ْد َزاَرْت 

َعُؽؿْ » :َقاَل  ،الـَّْ رِ  ََ  -(3)«َفْؾَتـِْػْر 

َِ الزُارةِ ) :ققلف ُِ الؼاِرُن وادُْػِرُد َـِقَِّ  الػرُضِ  ضقا َُطق    .(و

   :هذا افطقاف

 :، ويؽػقفؿ ضقاٌف واحـ ٌ افػرض وافزيورة معوً عـقي  ضقاؾوً يؽقن  :َالـسب  لؾؿػرد والؼارن  , أ

                                 
 (-29: )احلٍ (1)

 (-3.399) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»: اكظر (2)

 -فف وافؾػظ( 1211« )مسؾؿ»و(، 1733) «افبخوري» أخرجف (3)



  

 
 امله شاااااااااااااااا كتاااااااااااااااا   

 
81 

ولؽػقف ظــ حتقـي  ، أن افرجؾ إذا أؿقؿً افصالة ؾنكف يصع عـقي افػريضيٕن افعبودات لت اخؾ، ـام

   -ادسج 

 ،وافعؿـرة ،ٕكـف لؼـ م أن ضـوف فؾؼـ وم :عـقي ضـقاف افػريضـي ؽقني :َالـسب  لؾؿتؿتع ,ب

  -ؾقبؼك ظؾقف ضقاف واحٌ  عال رمؾ

ُل وقتِف َعَد كِصِػ لقؾِ  الـْ رِ ) :ققلف    .(وَموَّ

 :نضقاِ اإلفا   لف وقتا

 ،وأوفف مـ عع  كصػ فقؾي افـحر، فؽـ عةـرط أن يؽقن ؿـ  وؿـػ ععرؾـوت :ئجمز وقٌ   (1

ضـقاف ومل يبـً ؾالعـ  أن يـمدهيام، وؿـ  أمجـع افعؾـامء أكـف ٓ يصـ   ،وعوت عؿزدفػي، ؾـنن مل يؼـػ

   -(1)اإلؾوضي ؿبؾ افقؿقف ععرؾي

﮲ ) :ؿقفـــــف لعـــــوػ :والـــــدلقؾ ♦ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 -ومزدفػي ،ػٌ إٓ عع  افقؿقف ععرؾي، وٓ يؿؽـ ؿضوء افت(2)(﮳

ف) :ققلف َِ ُـّ يف ُق َس ُُ    .(و

، ــام يف حـ يٌ ^فػعـؾ افـبـل  :ويؽقن علن يمديف يقم افعقـ  :وق  اشت باب وفضـقؾ  (2

َع الـَّبِل  » : ظوشةي ََ ْقَم الـَّْ رِ  ^ َحَجْجـَا  َُ  -(3)«َفَلَفْضـَا 

ثـؿ رجـع وصـذ افظفـر  ،وف ضـحكؾنكـف ضـ :^ــام ؾعـؾ افـبـل  ،أن جيعؾف ضـحك :والسـ 

   -(4)عؿـك

                                 
و»: لقؿقي اعـ ؿول (1) ِزي َؾاَل : اْفُقُؿقِف  َظَذ  اْفَػْرضِ  َضَقاِف  َلْؼِ يؿُ  َوَأمَّ  َلْؼِ يؿُ  َأْيضوً  َوؾِقفِ »: وؿول، «كَِزاعٍ  عاَِل  اْفَعْؿ ِ  َمعَ  جُيْ

َقاِف  ًِ  َوْؿتِفِ  َؿْبَؾ  افطَّ ـَّيِ ، عِوْفؽَِتوِب  افثَّوعِ مْجَوعِ ، َوافس  ِزُئ  َٓ  َوْؿتَِفو َؿبَْؾ  َوادَْـَوِشُؽ - َواإْلِ  «افػتووى»: اكظر، «ُبْ

(26.231( ،)26.293-) 

 (-29: )احلٍ (2)

 (-1211) «مسؾؿ»و(، 1733) «افبخوري» أخرجف (3)

 -جوعر ح يٌ مـ( 1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)
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   .(ولف َتلخُره) :ققلف

وظــ  ،جيقز للخر ضقاف اإلؾوضي ظـ يقم افـحر مـ ؽر حّ ، ؾقجقز للخره ظـ يقم افـحـر

   -أيوم مـك

 -فف م ة معقـي وفقس ،وً ٕن اهلل لعوػ أمر عوفطقاف مطؾؼ :وذلؽ

 -ؾقجعؾف يف أصفر احلٍ ،إكسوك ٕكف مـ :فؽـ ٓ يـبغل أن يمخره ظـ صفر ذي احلجي

َتَؿت عــ) :ققلــف َُ ــَػا وادــروةِ إن كــان  ْســَعك َــَغ الصَّ َُ ِِ  ،مو غــَره ،اً َــؿ  ـْ َشــَعك َــع َضــقا و  ُؽــ

   .(الُؼدومِ 

   :هلؿ حوفتون مع هذا افسعل إذا ؾرغ احلوج مـ افطقاف يلا افسعل، واحلجوج

ا ؿــ  ضـوؾقا فؾؼـ وم وشــعقا معـف، ؾنكــف ؾفـمٓء إن ــوكق :مو قــاركغ ،من ُؽقكـقا َػـردُـ ,1

  ُطػ الـبـل » :ؿول ، وحل يٌ جوعر ^ـام ؾعؾ افـبل  :وظؿرة افؼورن ،يؽػقفؿ ظـ حجفؿ

، وإن مل يؽقكقا شعقا، ؾـناؿ (1)«ضقافف إول اً واحد اً وٓ مص اَف َغ الصػا وادروة، إٓ ضقاف ^

   -يسعقن عع  ضقاف اإلؾوضي

ٕن شـعقفؿ إول إكـام هـق فؾعؿـرة،  :وذلـؽ :وً اؿ يسعقن وجقعـؾن :من ُؽقكقا َتؿتعغ ,2

  -وهذا افسعل عع  اإلؾوضي هق فؾحٍ

ـقا َِـاْلُعْؿَرةِ » :، وؾقـف حـ يٌ ظوشةـي :والدلقؾ ظذ من ظؾقف شعقغ ♦ ـَ َمَهؾُّ َِ الَّـِذُ َفَطـا

َػا وَ  ،َِاْلَبْقِ   ْغَ الصَّ ََ قااْلـؿَ َو ؿَّ َحؾُّ َُ ؿَّ َضاُفقا ،ْرَوةِ،  ـَ  اً َضَقاف َُ ـا الَّـِذُ ََّ ـًـك، َوَم َِ ـْ  ـ َِ ْعَد َمْن َرَجُعقا  ََ آَخَر 

َ  َضاُفقا َضَقاف ،جَّ َواْلُعْؿَرةَ اْلـَ  مَجَُعقا   -(3()2)«اً َواِحد اً َفنِكَّ

                                 
 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1211) «مسؾؿ»و(، 1556) «افبخوري» أخرجف (2)

 افرَـ ظب  عـ وإشحوق، لقؿقي اعـ: هواختور وظؿرلف، حلجف واح  شعل ظؾقف ادتؿتع أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (3)

 -إول افؼقل وإؿرب حسـ، عـ
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   .(للٍ ـَؿ قد َحؾَّ لف كؾُّ ص) :ققلف

تـل ـوكـً وٓ يبؼك ظؾقف صــلء مــ ادحظـقرات اف ،ؾنكف حيؾ افتحؾؾ افثوين ،إذا ضوف وشعك

 -حرمً ظؾقف عنحرامف

ؾِْؾ » :ح يٌ اعـ ظؿر :والدلقؾ ♦ ؿَّ َ ْ ََيْ ـْ َص  ^ َُ
ـْـُف َحتَّـك َقَضــَِ َِ ـفُ ـْلٍل َحُرَم  َوَكَ ـَر  ،ك َحجَّ

ْقَم الـَّْ رِ  َُ ُف  َُ َِ َِاْلَبْقـِ   ،َهْد ـْ ُكـؾ  َصـ ،َوَمَفـاَض َفَطـا ـ َِ ـؿَّ َحـؾَّ  ـْـفُ ـَُ َِ  يف افبـوب ظــو، (1)«ْلٍل َحـُرَم 

 -(2)وشةي مثؾفظ

َُش) :ققلف  .(رُب َـ َاِل َزَزَم دَِا َمَح َّ ـَؿ 

 -فسـي فإلكسون أن يةـرب مـ موء زمزم، واهل افب ر ادعروؾي عؿؽي :زَزم

دا فـرغ َــ الطـقاِ، متـك ظـذ  ^ مكف» :، ـام يف ح يٌ جوعر ^ؾعؾ افـبل  :والدلقؾ

َزَم َفـَاوَ  َْ ْسُؼقَن َظَذ َز َُ ـْفُ  اً ُلقُه َدْلقَـل ظبد ادطؾ  وهؿ  َِ    -(3)«َفشـرَب 

   .(دَِا َمَح َّ ) :ققلف

أو كحـق ذفـؽ  ،أو إرواء ظطـش ،صػوء مرض :أكف يةـرعف ويـقي عذفؽ أي أمٍر أحبف مـ :أي

وكحـق ذفـؽ، وؿـ  ورد ظــ جـوعر  يؼـقى حػظـفأو  ،فقصـ  ع كـفمـ إمقر احلسـقي، ـلن يةـرعف 

َزمَ » :وً مرؾقظ  َْ اُل َز  -(4)«َب َلفُ رِ ـدَِا ُص  ،ََ

ُع َـف) :ققلف َتَضؾَّ َُ  .(و

 مــ افةــرب، وؿـ  ورد ظــ اعــ ظبـوس ويؽـقن ذفـؽ عوإلـثـور ،يؿأل عغ أضالظف مـف :أي

                                 
 (-1227) «مسؾؿ»و(، 1691) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1228) «مسؾؿ»و(، 1692) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-1218) «مسؾؿ» أخرجف (3)

« صقبي أ  اعـ»و(، 1.259« )إوشط» يف وافطزاين(، 3962« )موجف اعـ»و(، 23.149« )أَ » أخرجف (4)

 افسؽقى» يف وادـذري(، 4.393« )ادعود زاد» يف افؼقؿ اعـ وحسـف(، 5.241« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.794)

 (-219 .2« )وافسهقى
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ْغَ » :وً مرؾقظ ََ ْقـَـَا َو ََ ا  ََ   َ َُ َزمَ مَ  ،ـَافِِؼغَ اْلـؿُ إِنَّ آ َْ ـْ َز
َِ ُعقَن  َتَضؾَّ َُ ُْؿ َٓ     -(1)«هنَّ

َُدظق َ  َوَردَ ) :ققلف    .(و

 ؟لٌء ؾقفـؾفؾ ورد ص ـذا ؿول ذا صـرب مـ موء زمزم ؾنكف ي ظق عام ورد، إ

وهـذا يف ــؾ مـوء،  ،مــف واحلؿـ  ظــ  افػـراغ ،يف أوفـف ؾؾؿ يرد إٓ افتسؿقي ^أمو ظـ افـبل 

َزَم َقاَل » :وفؽـ ورد ظـ اعـ ظبوس َْ ـْ َز
َِ  اً َوِرْزقـ ،اً عَكافِ  إيِن  َمْشَلُلَؽ ِظْؾ ً  ،ؿَّ الؾفُ  :مكف كان إَِذا صـرَب 

ـْ ُكؾ  َدالٍ  ،اً َواِشع
َِ  -(2)«َوِصَػاًل 

ْرِجُع فَقبقُ  َِِؿـًك َلَث لقالٍ ) :ققلف َُ  .(َؿ 

ثـالث فقـوٍل إن  :وعـوت هبـو فقـويل أيـوم افتةــريؼ ،إذا ؾرغ مـ افطـقاف وافسـعل ظـود إػ مــك

   -للخر، وفقؾتغ إن لعجؾ

ـِف ِحـَغ َصـذَّ  ^ اهللُِل َمَفـاَض َرُشـق» :ؿوفـً  ظوشةـي حـ يٌ :والدلقؾ ♦ َِ ْق َُ ـْ آِخـِر  ـ َِ

ـًك ،الظُّْفرَ  َِ ؿَّ َرَجَع إَِػ  اِم التَّْش  ،َُ َُّ ا َلَقايِلَ َم ل ـَفَؿَؽَث ِ َ َِ ْر َُ ـَرةٍ  ،ْؿَرةَ اْلـَج ِرُِؼ  ْؿُس ُكـؾُّ مَجْ إَِذا َزاَلِ  الشَّ

َع ُكؾ  َحَصاةٍ  ،ََِسْبِع َحَصَقاٍت  ََ  ُ َؽز  ِؼُػ ِظـَْد  ،ُُ َُ ُوَػ َو ْٕ َتَضـ ،َوالهَّاكَِقِ  َفُقطِقـُؾ اْلِؼَقـامَ  ،ا َُ عُ ـَو ـل  ،رَّ َِ ْر َُ َو

ِؼُػ ِظـَْدَها َُ  َٓ  -(3)«الهَّالَِهَ  َو

ل اجلؿرَة إُوَػ ) :ققلف َِ
سجَد  ،فَرْ ََ َُساِره ،َسْبِع َحَصقاٍت  ،ْقِػ اْلـَ  وَتِعَ     .(وَُيعُؾفا ظـ 

   -قميف أيوم افتةـريؼ يرمل اجلامر ـؾ ياحلوج 

                                 
« اف ارؿطـل»و(، 11.124« )افؽبر» يف وافطزاين(، 5.112« )افرزاق ظب »و(، 3961« )موجف اعـ» أخرجف (1)

 ضعقػ» يف إفبوين وضعػف(، 5.2419« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.472« )ست ركاد» يف واحلوـؿ(، 3.353)

 -(22« )اجلومع

 يف واحلوـؿ(، 3.353« )اف ارؿطـل»و(، 2.49« )مؽي أخبور» يف وافػوـفل(، 5.113« )افرزاق ظب » أخرجف (2)

 (-1.473« )ادست رك»

« يعذ أعق»و(، 3868« )حبون اعـ»و(، 2956« )خزيؿي اعـ»و(، 1973« )داود أعق»و(، 41.149« )أَ » أخرجف (3)

(، 5.148« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 477 .1« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2.274« )اف ارؿطـل»و(، 4744)

 -مـؽر ؾفق «افظفر صذ حغ»: ؿقفف دون إفبوين وصححف
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   :وضرُؼ  الرَل

وهـل افتـل لؽـقن أؿـرب دسـج   ,وهل افتـل لسـؿك افصـغرى, أن يب أ عوجلؿرة إوػ ,1

   -اخلقػ

 -أن جيعؾ اجلؿرة ظـ يسوره حول افرمل ,2

 -أن يرمقفو عسبع حصـقوت، ولؼ م وصػ احلصـك ,3

ُر قؾقلً ) :ققلف تَلخَّ َُ َُدظق َضقُلً  ،و    .(و

وٓ يضـويؼ افرمـوة، ثـؿ  ،ف ال يصـقبف احلصــك :ع  ويتلخر ؿؾقالً إذا رمك افصغرى ؾنكف يبت ,4

 -ي يف مستؼبؾ افؼبؾي وً ي ظق راؾع

ْهَؾفا) :ققلف َِ  .(َؿ الُقْشَطك 

ثـؿ يػعـؾ ــام ؾعـؾ يف  ،يتجف إػ اجلؿرة افقشطك ؾرمقفو عسبع حصـقوت ويستؼبؾ افؼبؾي ,5

 -وكحقه ،إوػ مـ اف ظوء

َرَة الَعَؼَب ِ ) :ققلف ؿقـِف ،َؿ مَجْ َُ ـُ القادِيَ  ،وَُيعُؾفا ظـ 
ْسَتْبطِ َُ    .(و

 ،مؽـي ظــ يسـوره وً ثؿ يرمل مجرة افعؼبـي عسـبع حصــقوت، ويؼـقم فؾرمـل ظــ هو واضـع ,6

 -(1)^ ومـك ظـ يؿقـف، وهذا افقارد ظـ رشقل اهلل

ِؼُػ ظـَدها) :ققلف َُ    .(وٓ 

ػ ظـ هو فؾ ظوء، وهـذا افـقارد وٓ يؼ ،إذا ؾرغ مـ رمل مجرة افعؼبي، ؾنكف يؿضـل دؽوكف ,7

 -(2)^ظـ رشقل اهلل 

                                 
 (-1296) «مسؾؿ»و(، 1749) «افبخوري» أخرجف (1)

ـْ  افَعَؼَبيِ  َذاَت  اجلَْؿَرةَ  َيْرِمل ُثؿَّ »: وؾقف، ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ(، 1752) «افبخوري» أخرجف (2) ـِ  ِم ، افَقاِدي َعْط

 -«ِظـَْ َهو َيِؼُػ  َوَٓ 
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اِم التش) :ققلف َُّ ػعُؾ هذا يف كؾ  ُقٍم َـ َم    .(رُِؼ ـَُ

 -هذا افرمل افذي شبؼ وصػف يػعؾف يف ـؾ يقم مـ أيوم افتةـريؼ

 -(1)وً حل يٌ ظوشةي ادتؼ م ؿريب

   .(َعَد الزوالِ ) :ققلف

ةـؿس ؿبـؾ صـالة افظفـر، وهـق أؾضـؾ أوؿـوت يب أ وؿً افرمل أيوم افتةــريؼ ععـ  زوال اف

 :، ــام يف حـ يٌ جـوعر ويرمل ؾقـف ،تعوه هي ^افذي ـون افـبل  افقؿًٕكف  :وذلؽ :افرمل

ك َرُشقُل » ََ ْؿُس اْلـَج  ^ اهللَِر ْعُد َفنَِذا َزاَلِ  الشَّ ََ ا  ََّ ْقَم الـَّْ ِر ُ ً ك، َوَم َُ  -(2)«ْؿَرَة 

َرت  ) :ققلف َُ ستْؼبَِؾ الِؼبؾِ      .(اً بَُ

 -(3)لؼ م أن افسـي حول افرمل اشتؼبول افؼبؾي، وأكف جيى افسلقى عغ اجلامر

ف يف الهالِث َمْجَزَمه) :ققلف    .(فنن َرَاُه كؾَّ

 جيقز فإلكسون أن جيؿع رمل أيوم افتةـريؼ فرمقفو ـؾفو يف افققم افثوفـٌ، أو يـمخر رمـل يـقمٍ 

 -(4)إػ يقم

ـَص لِِرَظـاِل اإِلَِـِؾ يِف اْلَبْقُتقَتـِ   ^من الـبـل » : ح يٌ ظوصـؿ عــ ظـ ي :والدلقؾ ♦ َرخَّ

ْقَم الـَّْ رِ  َُ قَن  َُ ْر قَن اْلَغَد  ،َُ َُ ْر َُ ؿَّ  ْغِ  ،َُ ََ ْعِد اْلَغِد ََِقْق ََ ـْ 
َِ ْقَم الـَّْػرِ  ،َو َُ قَن  َُ ْر َُ  -(5)«َو

                                 
 -ادوضقي افصػحي يف ترجيف اكظر (1)

 (-1299« )مسؾؿ» أخرجف (2)

 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ(، 1751) «افبخوري» أخرجف (3)

 افؼ رة مع ؾلمو، ذفؽ ظؾقف صؼ دـ إٓ، أخر افققم إػ افتةـريؼ أيوم مـ يقم رمل للخر جيقز ٓ أكف: افثوين افؼقل (4)

 -وافعثقؿغ، افةـؼقطل: واختوره، عققمف يقم ـؾ ؾرمل

« موجف اعـ»و(، 1975« )افـسوشل»و(، 976« )افسمذي»و(، 1975« )داود أعق»و(، 39.192« )أَ » أخرجف (5)

 يف وافبقفؼل(، 1.478« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3888« )حبون اعـ»و(، 2979« )خزيؿي ـاع»و(، 3937)

 - (6.274« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.151« )افؽزى»
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ُبف َـِقَّتِفِ ) :ققلف َرت  ُُ    .(و

، ؾنكـف وً ؾرموهـو مجقعـ (13، 12، 11) :مويـأرمـل أو مجـع  ،فؾذي ععـ ه ر افرمل ظـ يقمٍ إذا أّخ 

 -يرلى افرمل عوفـقي

ثـؿ  ،ويؽقن ذفؽ علن يرمل اجلؿـرة إوػ عسـبع عـقـٍي ظــ افقـقم إول، ثـؿ يرمـل افقشـطك

 -وهؽذا ،افعؼبي، ثؿ يرجع ويرمل اجلؿرة إوػ عـقي ظـ افققم افثوين

لَِتْلُخــُذوا » :وؿــ  ؿــول حقــٌ رمــك اجلؿــرات افــثالث هؽــذا، ^ؾعــُؾ افـبــل  :والــدلقؾ

ـَاِشَؽُؽؿْ   -، ؾؽوكً مقاؾؼتف يف هذا واجبي، ويعتز ـؾ يقم مستؼالً (1)«ََ

َره ظـف) :ققلف بِْ   ا فعؾقف َدمٌ  ،فنن َمخَّ َُ  .(مو   

 أصور إػ مسلفتغ:   

فؽقكـف لـرك  :ؾـنن حجـف صـحق ، فؽــ ظؾقـف دم :إذا أّخر افرمـل ظــ أيـوم افتةــريؼ :إوػ

 -ومل يلثؿ ،ؾ ى أثؿ وؾ ى، وإن ـون جوهالً  وً ؾنن ـون ظودافقاجى، 

   -ٕن ادبقً عؿـك واجى :وً إذا لرك ادبقً عؿـك ؾنن ظؾقف دم :الهاكق 

 :فل َيؾق َـ حآت وافعؾامء يؼقفقن علن مـ لرك ادبقً عؿـك

   :ؾفذا ،اً عؾ ؿودر ،اً أٓ يؽقن معذور ,أ

   -ـف افقاجىفس :إن لرك افؾقويل افثالث ؾعؾقف دم ,1

   -ـغق، وظـ فقؾتغ مسؽوً ؾودذهى أكف يطعؿ ظـ فقؾي مسؽقـ :إن لرك فقؾي أو فقؾتغ ,2

أو  ،عخ مـي احلجـوج يف مؽـي أو مرلبطٌ  ،ـؿـ عف مرٌض  :أن يؽقن مـ أصحوب إظذار ,ب

 -وٓ صـلء ظؾقف ،ؾقجقز ،ويف مزدفػي أو ؽرمه

   -(2)(ہ ہ ہ ھ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ

                                 
 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-16: )افتغوعـ (2)
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   -مـ أجؾ افرظل وافسؼل :وافرظوة يف لرك ادبقً عؿـك ،رخص فؾسؼوة ^ـبل وٕن اف

 ،ؾفذا إذا اجتف  يف افتامس ادؽـون ؾؾـؿ جيـ  ،فع م لقؾر ادؽون :أٓ يؼ ر ظذ ادبقً عؿـك ,ج

 -(ہ ہ ہ ھ) :فعؿقم :وٓ صـلء ظؾقف ،ؾنكف يـوم خورجفو

َؾ يف ُقَِغ َخَرَج قبَؾ الُغر) :ققلف ـ َتَعجَّ ََ    .(وِب و

   :إذا ـون يقم افثوين ظةـر ؾؾؾحوج أمران

ؾفذا جوشز، فؽـ جيى أن خيرج ؿبؾ ؽروب افةؿس، ويسؼط ظــف رمـل ذفـؽ  ،أن يتعجؾ ,أ

   -افققم حقـفو

وٕن ؾقـف زيـودة يـقم يف  ،حقـٌ لـلخر ^فػعـؾ افـبـل  :ؾفذا أـؿـؾ وأحســ ،أن يتلخر ,ب

   -افعبودة

 جقاز إمريـ دفقؾو:   

ــــــــف*  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ) :ؿقف

   -(1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ؾؿــ صـػوت  ،فقس مرجعفو دـ للخر، عؾ مرجعفو إػ إمـر عـذـر اهلل :(ٿ ٹ ٹ) :وؿقفف

 -ذـرهؿ هلل :أهؾ افتؼقى

ـ ٌ » :^ وفؼقفف*  ََ َل ََ ـًـك  َِ اُم  َُّ ْغِ  ،َم ََ ـْق َُ ـَؾ يِف  ـْ َتَعجَّ ـَؿ َظَؾْقـفِ  ،َفَؿـ َْ ـ ،َفـَل إِ ََ ـَؿ َو َْ َر َفـَل إِ ـْ َتـَلخَّ

 -(2)«َظَؾْقفِ 

                                 
 (-293: )افبؼرة (1)

« موجف اعـ»و(، 3944« )افـسوشل»و(، 954« )سمذياف»و(، 1949« )داود أعق»و(، 31.64« )أَ » أخرجف (2)

« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3.262« )اف ارؿطـل»و(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2822« )خزيؿي اعـ»و(، 3915)

َـ ظب  ح يٌ مـ (5.116« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.463) « ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف، يعؿر عـ افرَّ

(6.232)- 
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ف ) :ققلف ََ ُل َـ اْلَغدِ اْلـؿَ وإٓ َلِز َْ    .(بقُ  والرَّ

ؾنكـف جيـى ظؾقـف أن يؿؽـٌ إػ  ,وهق مو زال يف مــك,إذا ؽرعً افةؿس ظذ مري  افتعجؾ 

 -فرمل ـذفؽ :افغ 

 :والدلقؾ ♦

 ،ر دون افؾقــؾؾفــق اشــؿ فؾـفــو ،، وافقــقم إػ افغــروب(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) :ؿقفــف ,1

 -مل يص ق ظؾقف أن لعجؾ ,وهق يف مـك,ؾؿـ ؽرعً ظؾقف افةؿس 

ـام التَّْشـ» :أكف ؿول وٕكف يروى ظـ ظؿر ,2 َُّ  ،ِرُؼـَـ مْدركُف ادَْسال يِف اْلَقْقم الهَّـايِن َــ َم

َع الـَّاس ََ    -(1)«َفؾقؼْؿ إَِػ اْلَغد َحتَّك ُـػر 

ؽَّ َ ) :ققلف ََ َِ لؾقداعِ  فنذا مراَد اخلروَج َـ  َُطق ُرْج حتك     .(  ََيْ

، ؾنكف ٓ خيرج حتك يطـقف ضـقاف إذا ؾرغ اإلكسون مـ كسؽف وأراد أن خيرج مـ مؽي مرحتالً 

 -افقداع، وجيعؾف عع  افػراغ مـ مجقع أمقره

ُؽـقَن آِخـُر َظْفـِدِهْؿ َِاْلَبْقـِ  » :ح يٌ اعـ ظبوس ؿول :والدلقؾ َُ َر الـَّاُس َمْن 
َِ ـ ،ُم ـَػ إَِّٓ َمكَّ ُف ُخػ 

ـِ   -(2)«ائِضِ اْلـَ  َظ

ـَْص » :يف رواييو َُ ـِْػـَرنَّ َمَحـٌد َحتَّـك » :^ َفَؼـاَل َرُشـقُل اهللِ ،ِرُفقَن يِف ُكؾ  َوْجـفٍ ـَكاَن الـَّاُس  َُ  َٓ

ُؽقَن آِخُر َظْفِدِه َِاْلَبْقِ   َُ»(3)- 

َر َعَده َمظاَده ،فنن َمقامَ ) :ققلف َ    .(مو اَتَّ

ؾنكـف يعقـ   ،أو ابر ؾقفو ،فؽـف مل خيرج مـ مؽي مبوصـرة، عؾ أؿوم ؾقفو ،عإذا ضوف ضقاف افقدا

فقتحؼؼ ـقن ضقاف افقداع آخر افعف  عوفبقً، ـام جـرت افعـودة يف لقديـع  :والعؾ  :ضقاف افقداع

                                 
 -(6.319« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.248« )افؽزى» يف افبقفؼل رجفأخ (1)

 (-1328) «مسؾؿ»و(، 1755) «افبخوري» أخرجف (2)

 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1327) «مسؾؿ» أخرجف (3)
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 -ادسوؾر أهؾف

 ــامؾفـق  ،فشـؾؾـؿ جيز ،يف افعـودة مل يص ق ظؾقف أكف وداعٌ  ،ابوره وكحقهوٕكف إذا مل يطػ عع  

 -فق ضوؾف ظـ  ؿ ومف إػ مؽي

   .(َرَجَع إلقف -غُر حائضٍ -وإن َتَرَكف ) :ققلف

 :فقمدي افطـقاف :ؾنكف يرجع ,وـون ؽر حوشض وٓ كػسوء,إذا لرك اإلكسون ضقاف افقداع 

   -مـ واجبوت احلٍ وً ٕكف لرك واجب :وذلؽ

ْرِجْع فعؾقف َدمٌ  ،فنن َصؼَّ ) :ققلف َُ    .(مو   

 :َؿ ذكره فل َيؾق َـ حالتغ، وً قداع كوشـقإذا لرك ضقاف اف

عرؾؼـي  وً ، أو ـون مرلبطـعلن ٓ يذـره إٓ عع  ؿطع مسوؾي ضقيؾي :أن يؽقن يف رجقظف مةؼي (أ

 -فسـف افقاجى، وٓ يلثؿ عـسـقوكف :ؾال يؾزمف افرجقع، وظؾقف دم :يةؼ ظؾقف ؾراؿفؿ

فتعؿـ ه لـرك افقاجـى، وفزمـف  :ثـؿؾقؾزمف، ؾـنن مل يرجـع أ :أن يتقسـر افرجقع عال مةؼي (ب

 -دم

َِ الزُارةِ فَطاَفف ظـَد اخلروِج َمْجَزَم ظـ الَقداعِ ) :ققلف َر َضقا    .(وإن َمخَّ

وجيعؾـف آخـر أمــره  ،,افـذي هـق ضــقاف اإلؾوضـي,جيـقز فإلكسـون أن يـمخر ضــقاف افزيـورة 

ذفــؽ ظـــ  ئجيــزو ،عوفبقــً ظـــ  خروجــف، ؾقطقؾــف عـقــي أكــف فإلؾوضــي وفؾــقداع، أو عـقــي اإلؾوضــي

 -افقداع

فذالـف، عـؾ  اً فقس مؼصـقد ,وهق افقداع,أاام ظبودلون مـ جـس واح ، وأح مهو  :والعؾ  ♦

ٕن يؽقن آخر افعف  عوفبقـً، ؾحصـؾ عـوفطقاف فإلؾوضـي أن يؽـقن آخـر افعفـ  عوفبقـً، ؾبوفـقـي 

 -صؿؾ آثـغ

 -فقاجىٕكف مل يـق ا :ؾنن كقى عوفطقاف افقداع ؾؼط مل جيزشف ظـ اإلؾوضي
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ِؼُػ ) :ققلف َُ ـِ والباِب  -غُر احلائضِ -و    .(ََغ الرْك

إذا ؾرغ احلوج  مـ ضقاف افقداع، ؾنكف يسـ فف أن يؼػ عغ احلجر إشقد وعـغ افبـوب، وهـق 

 -افذي يسؿك عودؾتزم

 -وي ظك ظـ ه ،ٕكف يؾتزم :شؿل عذفؽ :,عػت  افزاي -وادؾتَزم

 -(1)«عِِذَراِع اْفَق ِ  ،َر َأْرَعَعِي َأْذُرعٍ َؿ ْ  :ِمَسوَحُتفُ » :ؿول افرحقبوين

 -أكف يؿؽٌ ؾقف ي ظق، ويسلُل اهللَ حوجتف :ادراد

ـُ  :والــدلقؾ ♦ أكــف روي ظـــ افصــحوعي حتــرهيؿ افــ ظوء يف هــذا ادقضــع، ؾؼــ  روى َظْؿــُرو ْعــ

ـْ َأعِقفِ  ،ُصَعْقٍى  ـِ َظْؿٍرو» :َؿوَل  ،َظ َْ َع َظْبِد اهللِ  ََ ـْبعِ َفَؾ َّ فَ  ،ُضْػُ   ـَ السَّ ـ َِ ـِر اْلَؽْعَبـِ ،  ،َرْغـَا  َُ َرَكْعـَـا يِف ُد

ُذ َِ  :َفُؼْؾُ   ـَ الـَّارِ  اهللَِمَٓ َكَتَعقَّ
ـَ الـَّارِ  اهللَِمُظقُذ َِ  :َقاَل  ،َِ

ضــك :َقاَل  .َِ ََ ـؿَّ  ـَ  ،َُ ْك ـؿَّ َقـاَم  ،َفاْشـَتَؾَؿ الـرُّ َُ

ــْغَ  ــفِ َفَلْلَصــَؼ َصــْدَرُه َوَُ  ،َجِر َواْلَبــاِب اْلـــَ  ََ ُْ ُه إَِلْقــفِ  ،َد ــؿَّ َقــاَل  ،َوَخــدَّ ــُ  َرُشــقَل اهللِ  :َُ ُْ  ^َهَؽــَذا َرَم

ْػَعُؾ  َُ»(2)-   

   .(َ  َوَردَ  اً داظق) :ققلف

أهـؾ افعؾـؿ دظـوء ورد ظــ اعــ ظبـوس،  ؾ ععـُض َؼـؾؾؿ يرد صـلء، وفؽـ كَ  ^أمو ظـ افـبل 

ـُ َظْبِد َ  ،َظْبُد َ  إين ،الؾفؿ» :وهق ؿقل َْ ََ  ،َوا ـُ َم ـ َْ ـْ َخْؾِؼـَؽ  ،تِـَؽ َوا ـ َِ ْرَت يِل  ـا َشـ َّ ََ ْؾَتـِـل َظـَذ   ،َُحَ

َتـِل يِف ََِلدِ َ  ْ ْقتِـَؽ  ،َوَشرَّ ََ ْغَتـِل َِـِْعَؿتَِؽ إَِػ  ؾَّ ََ َفـنِْن ُكـْـَ  َرِ ـقَ   ،َوَمَظـَْتـِـل َظـَذ َمَداِل ُكُسـؽِل ،َحتَّك 

َن َقْبَؾ  ،اً َظـ ل َفاْزَدْد َظـ ل ِر  ْٔ َـّ ا َّٓ َفُؿ ْقتَِؽ َداِري َوإِ ََ ـْ  َرايِف إِْن َمذِْكـَ  يِل ـَفَفَذا َمَواُن اْكِص  ،َمْن َتـَْلى َظ

ْسَتْبِدٍل ََِؽ  َُ َٓ ََِبْقتَِؽ  ،َغْرَ  َٓ َراِغٍ  َظـَْؽ  ،َو ْقتِـَؽ  ،َو ََ ـْ  َٓ َظ ـَديِن  ،ؿَّ الؾُفـ ،َو ََ  ،َفَلْصـِ ْبـِل اْلَعافَِقـَ  يِف 

َ  يِف ِجْسِؿل ـَْؼَؾبِـل ،َ  يِف دُِـِلَواْلِعْصؿَ  ،َوالص  َّ َُ ـْ  َؼْقَتـِـل ،َوَمْحِس َْ ـا َم ََ ـْع يِل  ،َواْرُزْقـِـل َضاَظَتـَؽ  َوامْجَ

                                 
 (-2.438) فؾرحقبوين «افـفك أويل مطوفى»: اكظر (1)

(، 92 .5« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 5.74« )افرزاق ظب »و(، 2962« )موجف اعـ»و(، 1899« )داود أعق» أخرجف (2)

 -إفبوين وضعػف
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ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا َوا ِي الدُّ ْغَ َخْرَ    -(1)«ْلٍل َقِدُرٌ ـإِكََّؽ َظَذ ُكؾ  َص  ،ََ

   .(وَتْدُظق َالدظالِ  ،وَتِؼُػ احلائُض َباَِف) :ققلف

ٕاـام عـقظتـون مــ دخـقل  :وذلـؽ :، وهلـام ضـقاف افـقداعاحلوشض وافـػسـوء يسـؼط ظــفام

   -ادسج ، ؾتؼػ عبوب احلرم ول ظق عوف ظوء ادتؼ م افذي يؼول يف ادؾتزم

ْي َصاِحَبْقفِ  ،^وُتْسَتَ  ُّ ِزُارُة َقْزِ الـبل  ) :ققلف    .(وَقْزَ

، ؾنكف يستحى أن يذهى إػ اد يـي  ٍ    -وؿز صوحبقف ،^بل فقزور ؿز افـ :إذا ؾرغ مـ احل

َ  َزاَريِن يِف » :وً مرؾقظ  ح يٌ اعـ ظؿر :والدلقؾ ْعـَد َوَفـاِي، َفَؽـَلكَّ ََ ي  ـْ َحـجَّ َفـَزار َقـْزِ ـ ََ

عـؾ  ،مـ ح يٌ، ؾفـق ضـعقػ ^مو ورد يف زيورة ؿز افـبل  ، وؿ  ذـر اعـ لقؿقي أن ـّؾ (2)«َحَقاِي 

 -(3)مقضقع

 :ؾ وهاهـا َلَ  مَقر َتعؾؼ   ذه اجلؿ

 :ر اهللـؿـول اعــ كصـ اشـتحبوب صـّ  افرحـؾ إفقـف، ^يؾزم مـ اشتحبوب زيورة ؿز افـبل  /1

ٕن زيورلف فؾحوج ععـ  حجـف ٓ متؽــ  :اشتحبوب ص  افرحول إفقفو ^ٓزم اشتحبوب زيورة ؿزه 

 -(4)^ري  عوشتحبوب ص  افرحؾ فزيورلف ـع ون ص  افرحؾ ؾفذا ـوفتص

   -^يورة ؿز افـبل ؿ  لؽؾؿ افعؾامء ظـ حؽؿ ز .2

                                 
 ظـ يرد مل وفؽـف، افعؾؿ أهؾ ععض اختوره عو اف ظوء هذا»: افعثقؿغ اعـ افةقخ ؿول إثر، أخرج مـ ظذ أؿػ مل (1)

، عف ؾؾق ع إلكسون نلق ؾنن، إفقف وافترضع،  هلل اخلضقع ؾقف ويظفر، وجومع، مـوشى دظوء وهق، ^ افـبل

 (-4.79« )ؿ امي ٓعـ افؽويف ظذ ظثقؿغ اعـ لعؾقؼوت»: اكظر، «صوء عام ؾؾق ع يتقن مل وإن

 .5) وافبقفؼل(، 799 .2) ظ ي واعـ(، 333 .3) واف ارؿطـل(، 12.496) «افؽبر» يف افطزاين أخرجف (2)

ؾ  »: وؿول( 26.149« )افػتووى» يف لقؿقي اعـ وضعػف(، 493 ٌُ  َفوـُ ًْ ، َمْقُضقَظيٌ  َعْؾ ، َضِعقَػيٌ  َأَحوِدي  يِف  َفْقَس

 
ٍ
ء ـْ  ََشْ ـِ  ِم ْشاَلمِ  َدَواِوي تِل اإْلِ َٓ ، َظَؾْقَفو ُيْعَتَؿ ُ  افَّ ـْ  إَمومٌ  َكَؼَؾَفو َو يِ  ِم يُ  َٓ : ْسؾِِؿغَ اْفـؿُ  َأشِؿَّ َشِؿَّ ْٕ َْرَعَعيُ  ا ْٕ َٓ  ا ُهؿْ  َو : َؽْرُ

ـْ  ارُ اْفبَ  َعْعَضَفو َرَوى َوَفؽِ اَرُؿْطـِل زَّ و َواف َّ  -«َضِعقَػيٍ  عَِلَشوكِق َ  َوَكْحُقمُهَ

 (-26.149) لقؿقي ٓعـ «افػتووي»: اكظر (3)

 (515 .2) اإلؿـوع متـ ظـ افؼـوع ـةوف (4)
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 :وخلص  كلَفؿ من لؾؿسلل  حالتان

 -روظي عوٓلػوقـؾفل مة :أن لؽقن عال صّ  رحؾ وشػر :إوػ

وافؼـِز مجقعـًو،  ^ؾـنن ؿصـ  عسـػرِه زيـورُة مسـج  افـبـل  :أن لؽقن عسػر وصّ  رحؾ :الهاين

غ اإلعوحي، وافتحـريؿ، وإن ؿص  زيورة افؼز ؾؼط، ؾفل مسلفي ؾقفو خالف ضقيؾ، ع ،(1)ؾؿستحبي 

 -(2)وذهى اعـ لقؿقي واعـ افؼقؿ إػ افتحريؿ

وافصـالة  ،إلقـون مسـج ه :ععـ  احلـٍ ^عوشتحبوب زيـورة ؿـز افـبـل  َؼصقد اداتـ هـا .3

 :، وفقس ادؼصقد زيورة ؿـزه دون مسـج هاً وإمو ععق  ،مـ احلجرة وً إمو ؿريب ،وافسالم ظؾقف ؾقف ،ؾقف

افـفـل واإلعوحـي، ومل يؼقفـقا  :يف افسػر دجرد زيورة افؼـز ؿـقٓن ٓ ثوفـٌ هلـاموفذا ؾنن افعؾامء هلؿ 

ويـ خؾ يف  ،ظـذ زيـورة ادسـج  ,ــام ؿـول اعــ لقؿقـي,عوٓشتحبوب، وحقـفو حيؿؾ ـالم ادمفـػ 

 -(3)ضؿـ ذفؽ افؼز

ِرَم  ا َـ ادِْقؼاِت  :وِصَػُ  الُعؿرةِ ) :ققلف ـؾ   ،من َُيْ ـلٍّ وَك ـِقهَـ ،مو َــ َمْدَكـك احْلِ ؽ  ََ ٓ َــ  ،ـ 

   .(َرمِ اْلـَ  

فؽــ أراد أن يـذـر ذفـؽ  ،فـوشدو عغ صػي احلٍ أظؼى ذفؽ عصػي افعؿرة، ولؼ م عقـون أجزا

   :عوشتؼالفف

ويؽقن ذفؽ مـ ادقؼوت دـ هق دون ادقؼوت ومرَّ عف، أو مـ أدكـك احلـؾ مــ  :اإلحرام هبو -1

وٓ  ,إمو افتـعـقؿ أو ؽـره ،احلرم مـ خورج احل ودوهل أؿرب إموــ إػ ح ود ,ادؽل وكحقه 

   -حيرم مـ داخؾ احلرم

                                 
 (24: ص) لقؿقي ٓعـ إخـوشل ظذ افرد اكظر- هذا ظذ آلػوق لقؿقي اعـ حؽك (1)

 -افـفو  شومل فؾةقخ موجستر رشوفي( 286ص) ادرعع افروض يف افعؼ يي ادسوشؾ اكظر (2)

 (118,167: ص) إخـوشل ظذ افرد (3)
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   :والدلقؾ ♦

أمر ظوشةي أن حترم مــ افتـعـقؿ، وفـق ــون جيـقز اإلحـرام مــ احلـرم ٕمرهـو  ^أن افـبل  ,أ

   -(1)عذفؽ

ودـو لؼــ م مــ أن افعؾــامء أخـذوا عوٓشــتؼراء، أنَّ افـســؽ ٓعـ  أن جيؿــع ؾقـف عــغ احلــؾ  ,ب

 -حلرموا

َِ ) :ققلف    .(َر َحؾَّ ـوَقصَّ  ،وَشَعك ،فنذا ضا

   -افسعل -3- افطقاف -2

   -وأحؽومفو ،ولؼ م عقون صػتفو -احلؾؼ -4

 ،ٕكـف ألـك علؾعـول افعؿـرة ـومؾـي، ومل يبـؼ مــ أؾعوهلـو صــلء :ؾنذا ؾعؾ هذه إمقر ؾؼ  حؾَّ 

 -لصبف احلوج إذ مل يبؼ فف مـ أؾعول حجف صـلءؾ

   .(كؾَّ وقٍ  وُتباُح ) :ققلف

ويف أي وؿً مــ افقـقم،  ،افعؿرة مةـروظي يف ـؾ وؿً عال اشتثـوء، يف أي يقم مـ أيوم افعوم

َضانَ » :^ فؼقفف :فؽـفو يف رمضون أؾضؾ ََ ِعل ،َفنِنَّ ُظْؿَرًة يِف َر ََ   ً  -(2)«َتْؼضـل َحجَّ

  -(وَُتزُئ ظـ الَػْرضِ ) :ققلف

 -ظـ ظؿرة اإلشالم ئبز :وـذا ظؿرة افؼورن ،افعؿرة افتل مـ احلؾ

   -، ودو ؾرغ ألك وأحرم مـ احلؾ ؾوظتؿراً حٍ مػرد :َهال إوػ

   -ظـ ظؿرة افػرض ئ، ؾنن ظؿرلف بزوً إكسوٌن حٍ ؿورك :َهال الهاين

ـِؽ َوُظْؿَرتِـِؽ » :ؿول فعوشةي دو ؿركً احلٍ وافعؿرة ^أن افـبل  :والدلقؾ ـْ َحج 
َِ َقْد َحَؾْؾِ  

                                 
 (-1211) «مسؾؿ»و(، 1561) «افبخوري» أخرجف (1)

 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1256) «مسؾؿ»و(، 1782) «افبخوري» أخرجف (2)
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 -او ظؿرة لومي افصػي وافةـروط ؾلجزأت، وٕ(1)«اً مَجِقع

َؽاَن ُظْؿَرتِِؽ » :ؿول فعوشةي دو أظؿرهو أخقهو ^وٕن افـبل  ََ  -(2)«َهِذِه 

ُِ  ،اإلحرامُ  :ج  اْلـَ  ومركاُن ) :ققلف ُِ الزُارةِ  ،والُققق    .(والسعلُ  ،وَضقا

 -دو ؾرغ مـ صػي احلٍ وافعؿرة أصور إػ أرـواو

 :سـى موهقتف، وٓ يؼقم إٓ هبو أرععيوأرـون احلٍ افتل مـفو ل

فـبس ثـقب اإلحـرام، ؾـنذا فـبس  كقي اف خقل يف افـسؽ، وفقس ادراد :وادراد عف :اإلحرام (1

 -ومل يـق مل يص  حجف

 :ؿـول ^، ؾؿــ مل يؼـػ مل يصـ  حجـف، وافـبـل (3)وهـق رـــ عوإلمجـوع :القققِ َعرفـ  (2

 -(4)«جُّ َظَرَف ُ اْلـَ  »

﮲ ) :فؼقفـف :وهق ضقاف اإلؾوضي، وهـق رـــ عوٓلػـوق :ضقاِ الزُارة (3 ۓ 

   -(5)(﮳

   -ويراد عف شعل احلٍ، وهق رــ مـ أرـون احلٍ :السعل (4

 :والدلقؾ ♦

ـــــــــــــــف ,1 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) :ؿقف

                                 
 (-1213) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 -(1211) «مسؾؿ»و(، 1782) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-57 صـ) ادـذر ٓعـ «اإلمجوع»: اكظر (3)

« موجف اعـ»و(، 3944« )افـسوشل»و(، 954« )افسمذي»و(، 1949« )داود أعق»و(، 31.64« )أَ » أخرجف (4)

« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3.262« )اف ارؿطـل»و(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2822« )خزيؿي اعـ»و(، 3915)

َـ ظب  ح يٌ مـ (5.116« )زىافؽ» يف وافبقفؼل(، 1.463) « ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف، يعؿر عـ افرَّ

(6.232)- 

 (-29: )احلٍ (5)
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ــؿَّ » :ؿوفــً ظوشةــي -(1)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ــو َأَل ــرِ  اهلُلَم ٍَّ أْم ــ َوَٓ  ،ئَح

َػو وَ مَلْ  ،ُظْؿَرَلفُ   -(2)«ْرَوةِ اْفـؿَ َيُطْػ َعْغَ افصَّ

ْعلَ  اهللََفنِنَّ  :اْشَعْقا» :وً ح يٌ حبقبي عـً أ  براة مرؾقظ ,2    -(3)«َكَتَ  َظَؾْقُؽُؿ السَّ

ُِ ََعرفَ  إػ الُغروِب  ،ْعَتَزِ لفاْلـؿُ اإلحراُم َـ ادِْقؼاِت  :َواِجَباُتفو) :ققلف    -(والُققق

يسلـى مو ٓ جيقز لرــف إٓ فعـذر، و :و اَط القاج  يف احلجاحلٍ،  أصور أن إػ واجبوت

   -حجف صحق و ،دمظذ لرـف 

   :وواجبوت احلٍ شبعي

وٓ يتعـ اه، ؾقــقي مــ  ،علن حيرم مـ ادقؼوت افذي مرَّ عـف :اإلحرام َـ ادقؼات ادعتز لف ,1

 -وـذا يؾبس ثقوب اإلحرام مـف ،ظـ ه

ـَاِشَؽُؽؿْ » :وؿول ،وـذفؽ أصحوعف ،ـ ادقؼوتأحرم م ^أن افـبل  :والدلقؾ ََ  -(4)«لَِتْلُخُذوا 

وهذا يؽقن إذا ألك احلوج ظرؾي ؿبـؾ افغـروب، ؾقؼـػ حتـك  :القققِ َعرف  إػ الغروب ,2

 -وجزء مـ افؾقؾ ،فقجؿع يف وؿقؾف عغ افـفور :لغرب افةؿس

 :والدلقؾ ♦

مع أكف فق كػـر ؿبـؾ افغـروب فؽـون حقٌ إكف مل يـػر حتك ؽرعً افةؿس،  ^افـبل  عُؾ ؾِ  ,1

   -(5)وعوفـوس ^أيسـر عف 

                                 
 (-158: )افبؼرة (1)

 (-1277) «مسؾؿ»و(، 1799) «افبخوري» أخرجف (2)

« اف ارؿطـل»و(، 2764« )خزيؿي اعـ»و(، 24.227« )افؽبر» يف وافطزاين(، 5.363« )أَ » أخرجف (3)

 صحق » يف إفبوين وصححف(، 5.97« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.71« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2.255)

 -(968« )اجلومع

 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (4)

 -اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 1218) «مسؾؿ» أخرجف (5)



  

 
 امله شاااااااااااااااا كتاااااااااااااااا   

 
017 

   -حقٌ ـوكقا ي ؾعقن ؿبؾ افغروب ،أن اف ؾع ؿبؾ افغروب ؾقف مةوهبي ٕهؾ اجلوهؾقي ,2

ََعِد كِصِػ الؾقؾِ اْلـؿَ و) :ققلف زَدلَِػَ  إػ  َُ ؼاُِ  والرظاُِ  َِِؿـًك و    .(بقُ  لغِر َمهِؾ الس 

ويـرخص يف لرــف ٕصـحوب إظـذار، ومــ حيتـوج افــوس  :رُؼـشلقايل الت ادبق  َؿـك ,3

 ،وإضبـوء ،وادرضــك ،ويؼوس ظؾقفؿ رجول ادرور ،وافرظويي يف افسوعؼ ،ـلهؾ افسؼويي :خل متفؿ

 -وؽرهؿ

ـــ  ,4 ـــ  َؿزدلػ ـــر ادبق ـــ  الـ  ـــو :لقؾ ـــولقا هب ـــل وأصـــحوعف ع ـــول ،ٕن افـب ـــُذوا » :وؿ لَِتْلُخ

ـَاِشَؽُؽؿْ  رخـص هلـمٓء يف مــك  ^ٕن افـبـل  :ادبقً عؿـك، ؾال يرخص عسـفوهق آـ  مـ (1)«ََ

   -ومزدفػي فقؾي واح ة ؾال يةؼ ادبقً هبو عخالف مـك ،ٓ مزدفػي

لُق  ،والرَلُ ) :ققلف    .(والَقداعُ  ،واحْلِ

   -(2)وهق واجى عوإلمجوع ،يقم افعق  وأيوم افتةـريؼ :رَل اجل ر ,5

 -احلؾؼ مو التؼصـر ,6

ُؽقَن آِخـُر َظْفـِدِه » :وً مرؾقظ حل يٌ اعـ ظبوس  :لقداعضقاِ ا ,7 َُ ـِْػَرنَّ َمَحٌد َحتَّك  َُ  َٓ

فقؽقن آخر افعف  عوفبقـً، ؾؿــ  :، فؽـ هذا افقاجى هق ظذ مـ أراد اخلروج مـ مؽي(3)«َِاْلَبْقِ  

 -أؿوم عؿؽي ؾال يقدع

ـٌ ) :ققلف    -(والباقل ُشـَ

 ،وافرمـؾ ،وادبقـً عؿــك فقؾـي ظرؾـي ،ـطـقاف افؼـ وم :افبوؿل مـ أؾعول احلٍ وأؿقافف شــ

 -وؽر ذفؽ ،وآضطبوع

                                 
 (-1297) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1.353) رص  ٓعـ «ادجتف   اييع»و(، 17.254) افز ظب  ٓعـ «افتؿفق »: اكظر (2)

 (-1327) «مسؾؿ» أخرجف (3)
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ٌِ  ،إحرامٌ  :وَمركاُن الُعؿرةِ ) :ققلف    .(وَشْعلٌ  ،وَضقا

 لؼ م عقواو ،أرـون افعؿرة ثالثي:   

   -افسعل (3 -افطقاف (2 -اإلحرام (1

 -وً سـقوكأو ك ،أو جفالً  ،اً عقاحٍ  مـفو عطؾً ظؿرلف، شقاء لرـف ظؿ  ؾؿـ أخّؾ 

لُق  :وواجباُها) :ققلف قؼاِها ،احْلِ َِ    .(واإلحراُم َـ 

 فؾعؿرة واجبون: 

 -ـقن اإلحرام مـ ادقؼوت ,2 -أو افتؼصـر ،احلؾؼ ,1

ـعِؼْد ُكُسُؽف) :ققلف َُ    .(فَؿـ َتَرَ  اإلحراَم   

 :أصور ادمفػ إػ مو يتعؾؼ عسك صـلء مـ إرـون وافقاجبوت وافســ

ؾؿــ لـرك اإلحـرام ؾـنن إحرامـف  ,وهـق كقـي افـ خقل يف افـسـؽ, ك رــ اإلحـرامإذا لر ,أ

   -ؾوفعبودات ٓ لـعؼ  إٓ عوفـقي ،وكسؽف مل يـعؼ ، عؾ ٓع  مـ افـقي

ـ َتَرَ  ُرْكـ) :ققلف ََ تِؿَّ ُكُسُؽف إٓ َف اً و َُ    .(َغَره مو كِقََّتف   

أو يػعؾف عال كقـي، ؾـنن كسـؽف ٓ يـتؿ حتـك  ،إمو أن يسك أداءه :ؽر اإلحرام وً إذا لرك رــ ,ب

 -يلا عف

   -أن يـقي هبام اإللقون عرــ احلٍ :والـق  يف الطقاِ والسعل

 ،أن يـقي أكف عحجف شـقؼػ ععرؾي، ؾقص  وؿقف مــ وؿـػ ععرؾـي كـوشامً  :ويف القققِ َعرف 

  -أو مل يعؾؿ

ـ َتَرَ  واجب) :ققلف ََ  -(فعؾقف دمٌ  اً و

 -أو جوهالً  ،وً ـون لرـف ظود شقاءٌ  ،ظؾقف دمٌ  :وً حؽؿ مـ لرك واجب ,ج

ويـقزع ظـذ  ،أو ُشـبع عؼـرة، يـذع  يف مؽـي ،أو ُشـبع ع كـي ،صـوة :واف م يف ظرف افػؼفوء هـو

 -ؾؼراء احلرم
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ـْ َكسـل صــق » :ؿقل اعـ ظبوس :والدلقؾ ♦ ـْ ُكُسـؽِفِ  وً َم ـفُ  ،ِمـ ـَ وهـذا  ،(1)«وً َؾْؾُقْفـِرْق َدمـ ،َأْو َلَر

   -افرؾع مقؿقف فف حؽؿ

   .(لَل ظؾقفـو ُشـًَّ  فل ص) :ققلف

 -أو افػعؾقي، ؾال يسلى ظؾقف صـلء ،إذا لرك شـي مـ شــ احلٍ افؼقفقي ,د

 

 

 

 

 

 

                                 
، مقؿقؾوً ( 39 .5« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 244 .2« )اف ارؿطـل»و(، 419 .1) «ادقضل» يف موفؽ أخرجف (1)

 (-4.299« )اإلرواء» يف إفبوين مقؿقؾوً  وصححف
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 :قال ادملػ 

ُِ فاَتـف ] ـ َفاَتف الُققـق ـَؾ َُعؿـرةٍ  ،جُّ اْلــَ  ََ ؾَّ ْؼِضـ ،وََتَ َُ ـ ،لـو ـْ اْصـَسَ وُُّيْ ـْ  .َضفِدي إن   ُؽـ ـ ََ و

ه َظُدو  ظـ البقِ   امٍ ـفنن َفَؼَده صاَم َظش ،َمْهَدى َؿ َحؾَّ  ،َصدَّ َُّ ـَؾ  ،َؿ َحؾَّ  ،رَة َم ؾَّ وإن ُصدَّ ظـ َظرفـَ  ََتَ

َرٌض ـوإن َحَص  ،َُعؿرةٍ  ََ ِؼَل َُمِْرَ ،مو َذهاُب َكَػَؼ ٍ  ،َره  طَ  ،اً ََ ـْ اْصَسَ ُؽ َُ  .[إن   

مـ إشػور ظرضـي ٕن يؼـع ؾقـف ؾـقات ظــ افقصـقل إػ  دو ـون احلٍ ـغره :َـاشب  الباب

فقـذـر مـو يسلـى  :ظؼ  ادمفػ هذا افبـوب ،ر، ويؿـع مري ه مـفـأو أن حيص ،ادؼصقد وهل ادةوظر

 -واإلحصور مـ مسوشؾ وأحؽوم ،ظذ افػقات

  :لغ  :الػقات
ِ
 -وافقصقِل إفقف ،ـؾؿي ل ل  ظذ خالِف إدراِك افةـلء

 -احلٍ ؾال ي رـف أن يػقلف :رظاً ـصو

فػـقات  :ويصؾ إػ احلـٍ يـقم افـحـر، ؾقؽـقن احلـٍ ؾولـف ،أن يلا صخص مـ عؾ ه :صقرتف

 -ظرؾي

 -احلبس :لغ  :اإلحصار

 -أن حيصؾ فإلكسون موكع يؿـعف مـ إمتوم افـسؽ :رظاً ـوص

ُِ فاَتف ) :ققلف ـ َفاَتف الُققق    .(جُّ اْلـَ  ََ

عع  ؾجر يقم افـحـر ومل يؼـػ ععرؾـي، ؾـنن احلـٍ إذا ؾوت اإلكسون افقؿقف ععرؾي، علن وصؾ 

 -يؽقن ؿ  ؾولف

وهـق  ^َــ مهـؾ كجـد متـقا رشـقل اهلل  اً من كاشـ» :ح يٌ ظب  افرَـ عـ يعؿر :والدلقؾ ♦

ـْ َجـاَل َقْبـَؾ َصـَلةِ اْلَػْجـِر َلْقَؾـَ  مَجْـعٍ  ،جُّ َظَرَفـ ُ اْلــَ   :ُــادي اً فلَر َـادُ ،َعرف  فسللقه َفَؼـْد َتـؿَّ  ،َفَؿـ
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فُ  َِ َرُجلً ...َحجُّ ؿَّ َمْرَد َُ َـّ  ،َخْؾَػفُ  ،  ـَادِي ِ ِ ُُ  -(1)«َفَجَعَؾ 

َؾ َُعؿرةٍ ) :ققلف ؾَّ ْؼِض  ،وََتَ َُ َضفوُُّيْ  ،لـو ـْ اْصَسَ    .(ِدي إن   ُؽ

 :مـ ؾولف افقؿقف ععرؾي ؾعؾقف ثالثي أصـقوء

ثـؿ  ،يؼصــر وحيؾـؼ أو ،ويسـعك ،ؾقطـقف :علن يؼؾى كقي احلـٍ إػ ظؿـرة :افتحؾؾ ععؿرة -1

 -يتحؾؾ

إذ احلـٍ  :ظؾقـف وً ٕكـف دـو صــرع يف افـسـؽ صـور واجبـ :علن يؼضـل احلٍ افػوشً :افؼضوء -2

 -عخالف شوشر افتطقظوت ،ؾقصـر ـودـذور ،يؾزم عوفةـروع

 -يف ظوم افؼضوء وً يذع  ه ي :أي :هي ي -3

 -وٓ ؿضوء ،ؾنكف ٓ يؾزمف ه ي ،وهذا إذا مل يةسط، ؾنن ـون ؿ  اصسط

   :عع  ذفؽ لؽؾؿ ادمفػ ظـ اإلحصور، ؾؼول

ه َظُدو  ظـ البقِ  ) :ققلف ـْ َصدَّ ََ    .(َمْهَدى َؿ َحؾَّ  ،و

يـذع   :ؾنكـف هيـ ي أي ،ؾؾـؿ يسـتطع افقصـقل ،إذا مـعف مـ افقصقل إػ افبقً ظ ٌو وكحـقه

  -أو ععؿرة ،شقاء ـون إحرامف عحٍ ،ثؿ حيؾ مـ إحرامف ,وً وجقع, وً ه ي

   :والدلقؾ ♦

 -(2)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :ؿقفف لعوػ -1

قا َفاْكَ ُروا» :ؾؼول أمر أصحوعف دو حصـروا عوحل يبقي ^وأن افـبل  -2 َُ ؿَّ اْحؾُِؼقا ،ُقق َُ»(3)- 

                                 
« موجف اعـ»و(، 3944« )افـسوشل»و(، 954) «افسمذي»و(، 1949« )داود أعق»و(، 31.64« )أَ » أخرجف (1)

« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3.262« )اف ارؿطـل»و(، 3892« )حبون اعـ»و(، 2822« )خزيؿي اعـ»و(، 3915)

 -(6.232« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.116« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.463)

 (-196: )افبؼرة (2)

 -خمرمي عـ ادسقر ح يٌ مـ( 2731) «افبخوري» أخرجف (3)
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امٍ ـنن َفَؼَده صاَم َظشف) :ققلف َُّ  .(َؿ َحؾَّ  ،رَة َم

فتحؾـؾ، ثـؿ عـقـي ا ،ؾنكـف يصـقم ظةــرة أيـوم ,علن مل يؽـ معف، وٓ يؼ ر ظؾقف,إذا ؾؼ  اهل ي 

   -حيّؾ إذا ؾرغ مـ افصـقوم

   -ؾقؾزمف افصقم ،ؼقوس ظذ ه ي افتؿتع، ؾفق هـو مل جي  اهل ياف :والدلقؾ ♦

َؾ َُعؿرةٍ ) :ققلف ؾَّ   .(وإن ُصدَّ ظـ َظرفَ  ََتَ

عـؾ ظــ دخـقل ظرؾـي ؾؼـط، ؾنكـف يتحؾـؾ مــ  ،عوحلٍ ٓ ظـ مجقع مؽـي مُ رِ حْ إذا ُص َّ احلوج ادُ 

  -وجيعؾف ظؿرة ،حجف

وفـق عـال حصــر، ؾؿـع  ،مـو دام أكـف مل يؼـػ ععرؾـي ،أن فف أن يؼؾى احلٍ إػ ظؿـرة :والعؾ  ♦

  -احلصـر أوػ

 َِ ٕجـؾ خـط افســر  :ومل يتؿؽــقا مــ دخـقل ظرؾـي ،حصـرهؿ افسـر وً فق أن أكوش :هذا هُؾ و

   -قن ععؿرةؾناؿ حيؾّ  ،وافزحوم، حتك ضؾع ؾجر يقم افـحر

 تونؾتبغ أن احلصـر فف حوف:   

 -ظـ مجقع مؽي حصـرٌ  ,1

 -ظـ ظرؾي، وفؽؾ واحٍ  مـفام حؽؿ وحصـرٌ  ,2

َرٌض ـوإن َحَص ) :ققلف ََ ِؼَل َُمِْرَ ،مو َذهاُب َكَػَؼ ٍ  ،َره  طَ  ،اً ََ ـْ اْصَسَ ُؽ َُ  .(إن   

ؾنكـف ٓ  :أو ذهـوب كػؼـي، ٓ حـبس ظـ و ،ضـوً مـ ـون ادوكع فف مـ افؼقوم عـوحلٍ وافعؿـرة مر

 -وهبذا ؿول اعـ ظبوس واعـ ظؿر ،ـريلخذ حؽؿ ادحص

ــا َرُشــقَل اهللِ :دخــؾ ظــذ ضــبوظي عـــً افــزعر ؾؼوفــً ^أن افـبــل  :والــدلقؾ ♦ ــُد  ،َُ إيِن  ُمِرُ

ـل» :^َفَؼـاَل الـَّبِـلُّ  ،َوَمَكا َصاكَِق ٌ  ،جَّ اْلـَ   ضِل ،ُحج  ـع  َحْقـُث َحَبْسـَتـِل :َواْصـَسِ ، ؾؾـق ــون (1)«َمنَّ ََمِ

 -آصساطحالل مو احتوجً إػ ادرض يبق  اإل

                                 
 -ظوشةي ح يٌ مـ( 1297) «مسؾؿ» أخرجف (1)
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عخــالف  ،وٓ افــتخؾص مـــ افــ اء افــذي عــف ،وٕكــف ٓ يســتػق  عنحالفــف آكتؼــول مـــ حوفــف

  -ادحصـر عوفع و

أو كحـق  ،أو جيـ  كػؼـي ،عـلن يةـػك مــ مرضـف :إػ أن يزول ظـذره وً ؾقبؼك لرم :وظذ هذا •

   -ويتؿ افـسؽ ،ذفؽ

ٕكـف يلخـذ  :ــام لؼـ م ،ً عع  ؾقات ظرؾي حتؾؾ ععؿـرةوؿ ر ظذ افبق ،وً ؾنن ـون افـسؽ حج

 -حؽؿ افػقات
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  :قال ادملػ 

َؼرٌ  ،َمْفَضُؾفا إٌَِِؾ ] ََ ـِزُئ فقفـا إٓ َجـَذُع َ ـْلنٍ  ،َؿ َغـَؿٌ  ،َؿ  ـِـل  ِشـَقاهُ  ،وٓ ُُيْ ََ  ،فاإِلَِـُؾ ََخْـٌس  ،و

ِزُئ الشاُة ظـ واحدٍ  ،والضْلُن كِْصُػفا ،ُز َشـَ ٌ عْ اْلـؿَ و ،والَبَؼُر َشـََتانِ   .والَبَدَكـُ  والبؼـرُة ظــ شـبع ٍ  ،وَُتْ

ِزُئ الَعقرالُ  ـْتَ لُ  ،والَعرجـالُ  ،والَعْجػـالُ  ،وٓ َُتْ الُ اْلــَج و ،واهْلَ اُل  ،والَعْضـَبالُ  ،وادرُضـ ُ  ،دَّ َـؾ اْلَبـْسَ

لُ اْلـَج و ،ِخْؾَؼ ً  ـَُّ  َكْ ُر اإلَِـِؾ  .مو َقْركِف َقْطٌع َمَقؾُّ َـ الـ ْصِػ  ،وَا َُلُذكِف ،ل  غُر جَمبقٍب ـوَخِص  ، َّ والسُّ

ُدها اْلُقْس  َُ ْعُؼقَدًة  ََ ِ  يف اْلَقْهـَدةِ التـل َـَغ َمْصـِؾ الُعـُـِؼ والصـْدرِ اْلـَ  فَقْطَعـُفا َ ،َرىـقائؿً   ََ َُّ  ،ْر ََ ـْذ َُ و

ها َهـا صـاحُبفا ،هـذا َــَؽ ولـَؽ  ،الؾفـؿّ  ،واهللُ َمْكَزُ  ،َسِؿ اهللِ :وُؼقُل  ،وَُيقُز َظْؽُسفا ،َغْرَ َّٓ َتَق َُ  ،و

ْســؾِ ً  َُ ـُؾ  َقك  ُُ ْشـَفُدها مو  َُ ْؽــَرُه يف  ،مو َقـْدُره إػ ُــقَِغ َعـَده ،وَوْقــُ  الـذََِّ َعــَد صـلةِ العقــدِ  .و ُُ و

   .[ك واِجَبفـفنْن فاَت َقَض  ،لقؾتِف 

 :ؾق خؾ ه ي هبقؿي إكعوم وؽره، شؿل عـذفؽ أو ؽرهو، ،مو هُي ى فؾحرم مـ َكَعؿ :اهلدي

   -ٕكف هُي ى إػ اهلل

مـو يـذع  مــ  :، هل,ضحقي عػت  افضود وـسـرهو :عضؿ اهلؿزة وـسـرهو، ويؼول :إُ  ق 

   -إػ اهلل وً لؼرع :عسبى افعق  :هبقؿي إكعوم أيوم إضحك

  -ون أو أكثكـ اً ذـر ،افذعقحي افتل لذع  ظـ ادقفقد ظـ  وٓدلف :العؼقؼ 

 وأحؽومفــو، وأؾــرد فؾعؼقؼــي ؾصــالً  ،ولؽؾــؿ ظـــ هــذه افــثالث ،وظؼــ  ادمفــػ هــذا افبــوب

   -مستؼالً 

 :الؽتاب، والسـ ، واإلمجاع :إصؾ يف َشـروظق  اهلدي وإ  ق  ♦

 -(1)(ژ ژ ڑ) :ؾؼقفف :مَا الؽتاب ,1

                                 
 (-2: )افؽقثر (1)
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ك الـَّبـِـ» :ـــام يف حـ يٌ أكــس  ،^ؾػعــؾ افـبــل  :ومَـا الســـ  ,2 ََِؽْبشـــِغ  ^لُّ َ ــ َّ

َؾَ ْغِ  َْ ُتُف َواِ ـع ،َم ُْ ُ  اً َفَرَم َؽـز  ُُ ل َو َسـؿ  ُُ ـُف َظـَذ ِصـَػاِحِفَ   ََ َ ُفَ  ََِقـِدهِ  ،َقَد ََ  وظــ ظـع  -(1)«َفـَذ

َدَك ٍ  ^َمْهَدى الـَّبِلُّ » :َؿوَل  ََ اَئَ  
َِ»(2)-   

   -(3)مـعؼ  ظذ مةـروظقتفو :واإلمجاع ,3

َؼرٌ  ،َمْفَضُؾفا إٌَِِؾ ) :ققلف ََ    .(َؿ َغـَؿٌ  ،َؿ 

 أؾضؾ اهل ي وإضحقي:   

  -إذا أخرجفو ـومالً  ،ج مـ اإلعؾرِ أن خُي  ,1

   -ثؿ افبؼر ـذفؽ ,2

  -ثؿ افغـؿ ,3

ـْقَم » :ؿـول ^أن افـبـل  ،أ  هريرة  ح يٌ :ودلقؾ التػضـقؾ ♦ َُ ـْ اْغَتَسـَؾ  ـ ُؿَعِ  اْلــُج ََ

ؿَّ َراَح اْلـَج ُغْسَؾ  َُ   ِ ََ ـْ َراَح َفَؽَلكَّ  ،ـَا ـ ََ َؼـَرًة، َو ََ َب  َ  َقـرَّ ـاَظِ  الهَّاكَِقـِ  َفَؽـَلكَّ ـْ َراَح يِف السَّ ََ َدَكً ، َو ََ َب  َ  َقرَّ

َب َكْبشـ َ  َقـرَّ اَظِ  الهَّالَِهِ  َفَؽَلكَّ ؾـ ل  ،ــام ورد ،ظــ شـبع صـقوه ئوٕن افب كـي بـز ،(4)«َمْقـَرنَ  اً يِف السَّ

 -ذفؽ ظذ أؾضؾقتفو

ؾوفةـوة أؾضـؾ، وـؾـام ـوكـً أشـؿـ  :خراج ُشبع ع كي، أو ُشبع عؼـرة، أو صـوة* أمو إن أراد إ

 -ؾفل أحسـ

                                 
 (-1966) «مسؾؿ»و(، 5558) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1718) «افبخوري» أخرجف (2)

 (-482صـ) افعق  دؿقؼ ٓعـ «إحؽوم إحؽوم»و(، 9.435) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»: اكظر (3)

 (-818) «مسؾؿ»و(، 859) «يافبخور» أخرجف (4)
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ِزُئ فقفا إٓ َجَذُع َ ْلنٍ ) :ققلف ـِل  ِشَقاهُ  ،وٓ ُُيْ ََ    .(فاإِلَُِؾ ََخٌْس  ،و

 إضحقي أو اهل ي ادجزئ يةسط ؾقف ظ ة صـروط:   

   -(1)عوإلمجوع ،ؾغرهو ٓ جيزئ ،وافغـؿ ،وافبؼر ،وهل اإلعؾ :أن يؽقن مـ هبقؿي إكعوم (1

ـّ  :وً أن لبؾغ افسـ ادعتزة صـرظ (2    :وهذا افس

   -وهق مو فف شتي أصفر ،وً ؾالع  أن يؽقن جذظ وً إن ـون ضلك :َالـسب  لؾغـؿ

   -ؾالع  أن لؽقن ثـقي، وهل مو هلو شـي :اً وإن كان َعز

ُ قا إِ » :وً مرؾقظ ح يٌ جوعر  :والدلقؾ ♦ ََ ِسـَّ ً َٓ َتْذ َُ ُ قا  ،َّٓ  ََ ْعسـر َظَؾْقُؽْؿ َفَتـْذ َُ إَِّٓ َمْن 

ْلنِ  ـَ الضَّ
َِ    -(2)«َجَذَظً  

   -أمو مو دون ذفؽ ؾال جيزئ ,

   -ؾؾق أراد أن يذع  مـ افضلن مو هق دون شتي أصفر، أو مـ ادوظز مو دون شـي مل جيزئ

وأراد أن يـذع  ععـ هو عـلمر  ،دو ذع  ؿبـؾ صـالة افعقـ  ،أن أعو عردة عـ كقور  :والدلقؾ ♦

ِزي َظـ ل» :ؿول ^افرشقل  ٍؿ، َفَفْؾ ََتْ ـْ َصاَيْ حَلْ
َِ  ،َكَعـؿْ  :^َقاَل  ؟إِنَّ ِظـِْدي َظـَاَق َجَذَظٍ  ِهَل َخْرٌ 

ْعَد َ  ََ ـْ َمَحٍد  ِزَي َظ ـْ ََتْ    -(3)«َوَل

   -مـ ادعز مو فف أرععي أصفر :والعـاق

ـِل  ِشَقاهُ ) :ققلف ََ    .(و

   -قى افضلن، ولؼ م افثـل مـ افغـؿش :أي

   .(والضْلُن كِْصُػفا ،ْعُز َشـَ ٌ اْلـؿَ و ،والَبَؼُر َشـََتانِ  ،فاإِلَُِؾ ََخٌْس ) :ققلف

   -وً وٓ ه ي ،ومو دواو ٓ جيزئ أضحقي ،مخس شـغ :السـ ادجزئ يف اإلَؾ *

                                 
 (-1.439) رص  ٓعـ «ادجتف  ع ايي»و(، 23.188) افز ظب  ٓعـ «افتؿفق »: اكظر (1)

 (-1963) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 (-1961) «مسؾؿ»و(، 983) «افبخوري» أخرجف (3)
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  -ومو دواو ٓ جيزئ ،شـتون :والسـ ادجزئ يف البؼر *

   -لؼ م أكف مـ افضلن شتي أصفر، وادعز شـي :ئ يف الغـؿوالسـ ادجز* 

ِزُئ الشاُة ظـ واحدٍ ) :ققلف    .(وَُتْ

ؾـقعؿفؿ  ,وفـق ـثـروا,وأهـؾ عقتـف  ،وفـق كـقى هبـو كػسـف ،افةوة بزئ ظـ افقاح  ظـ كػسف

   ،وفثقابع

 -(1)وظـ أهؾ عقتف ،ـون يضحل عوفةوة افقاح ة ظـف ^افـبل أن  :والدلقؾ

ُجُؾ يِف َظْفِد الـَّبِل  » :ؿقل أ  أيقب و ل ^َكاَن الرَّ ـاةِ َظـْـفُ  َُُض   ْقتِـفِ  ،َِالشَّ ََ ـْ َمْهـِؾ   ،َوَظـ

ْطِعُؿقنَ  ،َفَقْلُكُؾقنَ  ُُ ؿَّ َتَباَهك الـَّاُس َفَصاَر َكَ  َتَرى ،َو َُ»(2)-   

   .(والَبَدَكُ  والبؼرُة ظـ شبع ٍ ) :ققلف

أن ــؾ واحـ   :اصساك مؾؽ، عؿعـك ،مـفو شبعيٌ يص  يف افبؼر واإلعؾ أن يةسك يف افقاح ة 

 -ويؼقم افُسبع مؼوم صوة ،ؿأو ؽره ،وفف يف شبعف أن يةـرك مـ صوء يف افثقاب مـ أهؾف ،فف ُشبعفو

َرَكا َرُشقُل » :ؿقل جوعر  :والدلقؾ ََ ا يِف  ^ اهللَِم ـَـّ
َِ َ  يِف اإِلَِِؾ َواْلَبَؼِر ُكـؾُّ َشـْبَعٍ   َمْن َكْشَسِ

َدَك ٍ     -، وٓ بزئ ظـ أـثر مـ شبعي(3)«ََ

ِزُئ الَعقرالُ ) :ققلف    .(وٓ َُتْ

   -افسالمي مـ افعققب ادوكعي مـ اإلجزاء :مـ افةـروط (3

   :وافعققب افتل ٓ بزئ يف إضحقي واهل ي وافعؼقؼي

   -افبّغ  رُ قَ افعَ  ,1

                                 
ونَ  أكف»: ط هةوم عـ اهلل ظب  ظـ أيضوً  وورد ط، اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 2819) داود أعق أخرجف (1)  ـَ

ل وةِ  ُيَضح  ـْ  افَقاِحَ ةِ  عِوفةَّ  ( 7219) «افبخوري» أخرجف «َأْهؾِفِ  مَجِقعِ  َظ

 .9« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.137« )افؽبر» يف وافطزاين(، 3147« )موجف اعـ»و(، 1595« )افسمذي» أخرجف (2)

 -(4.355« )اإلرواء» يف إفبوين وصححف(، 268

 (-1318) «مسؾؿ» أخرجف (3)
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ويؼـوس  ،هووذهى جرمفو، ؾفذه افبغ ظقر ،أن لؽقن ظقـفو ؿ  اكخػسً وؽورت :و اَطف

  -ظؾقفو افعؿقوء مـ عوب أوػ

 ؟موذا يتؼـك مــ افضـحويو :ش ؾ ^أن رشقل اهلل » :ح يٌ افزاء عـ ظوزب  :والدلقؾ

قُز يِف إََ اِحل» :ؾؼول ٌع َٓ ََتُ ََ ٌ َظَقُرَهـا :َمْر ـغ  ََ َرُ ـَفااْلــؿَ وَ  ،اْلَعْقَراُل  ََ  ٌ ـغ  ََ ٌ  ،ِرَُضُ   ـغ  ََ َواْلَعْرَجـاُل 

ـ  َكْؼـٌص  :ُقْؾُ   :َقاَل  .َواْلَؽسـُر الَّتِل َٓ َتـَْؼك ،َطْؾُعَفا ـ ُؽـقَن يِف الس  َُ ـا َكِرْهـَ   :َقـاَل  ،َفـنيِن  َمْكـَرُه َمْن  ََ

ُف َظَذ َمَحدٍ  ،َفَدْظفُ  َْ ر     -(1)«َوَٓ َُتَ

ٕاـو لـرى ععـغ واحـ ة ؾقـمثر  :ويؼـؾ  ؽـذاؤهو ،وً ٕن افعقراء يؽقن مـظرهو مةـقه :اً ومُض

   -وظؾقف

 .(والَعْجػالُ ) :ققلف

   -وهل اهلزيؾي افتل ٓ مخ يف ظظومفو مـ هزاهلو :افعجػوء ,2

 .(والَعرجالُ ) :ققلف

 - ظرجفوافعرجوء افبّغ  ,3

أن ٓ لطقؼ ادةـل مع افصحقحي، أمو إن ـوكً لطقؼ ادةــل مـع افصـحقحي ؾفـذه  :و اَطفا

   -أحسـ ً، وـؾام ـوكً أـؿؾ ـوكوً ظرجفو فقس عقـ

ْتَ لُ ) :ققلف  .(واهْلَ

ٕاو إذا ذهبً ثـويوهو مـ أصـؾفو لةـقهً  :وهل افتل شؼطً ثـويوهو مـ أصؾفو :اهلتامء ,4

   -وكحقه ،ومل لؼ ر ظذ أـؾ ورق افةجر ،خؾؼتفو

                                 
« موجف اعـ»و(، 4369« )افـسوشل»و(، 1571« )افسمذي»و(، 2892« )داود أعق»و(، 39.469« )أَ » أخرجف (1)

 ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.242) وافبقفؼل(، 1.467« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 5919« )حبون اعـ»و(، 3144)

 -(9.286« )ادـر افب ر» يف
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الُ اْلـَج و) :ققلف  .(دَّ

 -ؾوكؼطع مـفو افؾبـ ،وهل افتل كةػ ضـرظفو :اءاجل ّ  ,5

 .(وادرُض ُ ) :ققلف

ٌ رضــفو َعــادريضــي افتــل م ,6 ـــوحلؿك ادؼعــ ة ظـــ  :وهــل افتــل طفــر ظؾقفــو آثــور ادــرض :غ 

 -وً عقـ وً افرظل، واجلرب افظوهر ادمثر يف صحتفو، وكحق ذفؽ عو يع ه افـوس مرض

   -ٕاو ؿريبي مـ افصحقحي :، ؾناو بزئوً فقس عقـ اً أمو إذا ـون مرضفو يسـر ,

 .(والَعْضَبالُ ) :ققلف

   -أو ؿراو ،ذهى أـثر أذاو وهل افتل :افعضبوء ,7

ك ََِلْظَضــِ  اْلَؼـــْرنِ » :^، أن رشــقل اهلل حــ يٌ ظــع  :والــدلقؾ ♦ َضــ َّ ُُ  ،هَنَــك َمْن 

ـِ  :َؿوَل َؿَتوَدةُ -(1)«َوإُُذنِ  ْرُت َذفَِؽ فَِسِعقِ  ْعـ ـَ َمـو َعَؾـَغ افـ ْصـَػ َؾـاَم  :افَعْضـُى » :َؾَؼـوَل  ،َسقَِّى اْفــؿُ َؾَذ

 -,مـ إذن وافؼرن :أي, -هـ-ا(2)«َؾْقَق َذفَِؽ 

اُل ِخْؾَؼ ً ) :ققلف    .(َؾ اْلَبْسَ

 :، وهل ـام يعمـ هبقؿي إكعومصـرع يف ذـر مو جيزئ 

 -ؾفذه بزئ ،افتل ٓ ذكى هلو خؾؼي :افبساء مـ ادعز -1

لاْلـَج و) :ققلف َّ ).   

ؾؾـؿ  ،ؾـؼ هلـو ؿـرن أصـالً ٕاـو مل خي :وذلؽ :ؾتجزئ عوٓلػوق ،افتل مل خيؾؼ هلو ؿرن :ءاجلاّم  -2

 -يطرأ ظؾقفو ظقى

                                 
« موجف اعـ»و(، 4377« )افـسوشل»و(، 1594« )افسمذي»و(، 2895« )داود عقأ»و(، 2.66« )أَ » أخرجف (1)

 إفبوين وضعػف(، 1.468« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 1.234« )يعذ أعق»و(، 2913« )خزيؿي اعـ»و(، 3145)

 -(6916« )اجلومع ضعقػ» يف

 (-1594) «افسمذي» أخرجف (2)
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   .(ل  غُر جَمبقٍب ـوَخِص ) :ققلف

ومل يؼطــع  ،أو ُشــّؾً ،أو ُرّضــً ،خصـــقتوه ًْ َعـطِ وهــق افــذي ؿُ  :اخلصــل ؽــر ادجبــقب -3

 -ؾنكف جيزئ ،ذـره

ف يطقــى شٕكــف عخصــو :إٓ أن ؾقــف مصــؾحيً  ,وإن ـــون يف ذفــؽ ؿطــع ظضــق,أكــف  :والعؾــ  ♦

 -ويسؿـ ،حلؿف

   .(مو َقْركِف َقْطٌع َمَقؾُّ َـ الـ ْصِػ  ،وَا َُلُذكِف) :ققلف

وـــذا  ،ؾنكــف جيــزئ :أؿــؾ مـــ افـصــػ ،أو ؿطــع ،أو صــؼ ،أو ؿركــف خــرق ،مــو ـــون علذكــف -4

 -افـصػ ؾناو بزئ مع افؽراهي

   -ؾنن ـون أـثر مـ افـصػ ؾناو ٓ بزئ

َرَكـا رَ » :ؿـول ح يٌ ظع عــ أ  ضوفـى  :والدلقؾ ََ َِ اْلَعـْغَ  ^ اهللُِشـقُل َم َمْن َكْسَتشــر

، َوَٓ ُكَض    َؾ ٍ  ،ََِعْقَرالَ  لَ َوإُُذَكْغِ ََ َؼا َُ َرةٍ  ،َوَٓ  ََ َدا َُ    -(1)«َوَٓ صـرَقالَ  ،َوَٓ َخْرَقالَ  ،َوَٓ 

   -وً افةوة افتل ؿطعً وصؼً أذاو مـ ؿّ ام ظرض :ؾ ؼاََ وادُ 

   -وً و مـ اخلؾػ ظرضافةوة افتل ؿطعً وصؼً أذا :رةداََ وادُ 

   -افةوة افتل صؼً أذاو ضقًٓ  :والشـرقال

 -وثؼبً أذاو ،افةوة افتل خرؿً :واخلرقال

ـَّ ُ ) :ققلف ُدها اْلُقْس  :والسُّ َُ ْعُؼقَدًة  ََ  .(َرىـَكْ ُر اإلَِِؾ قائؿً  

   :أصور إػ صػي إزهوق أرواح هبقؿي إكعوم، وهل ـام يع

   -ـحرويؽقن ذفؽ عوف :اإلعؾ :موًٓ 

                                 
« موجف اعـ»و(، 4372« )افـسوشل»و(، 1498« )افسمذي»و(، 2894« )داود أعق»و(، 2.219« )أَ » أخرجف (1)

 يف وافبقفؼل(، 224 .4« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2114« )اف ارمل»و(، 2913« )خزيؿي اعـ»و(، 3142)

 -(6353« )اجلومع ضعقػ» يف إفبوين وضعػف(، 275 .9« )افؽزى»
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   -مرعقضي ي هو افقسـرى :أي -معؼقفي افق  افقسـرى ،أن يـحرهو وهل ؿوشؿي :وصػتف

هق افسـؼقط،  :، وافقجقب(1)(ڭ ۇ ۇ) :ؿقفف لعوػ :ظذ كقهنا قائؿ  والدلقؾ ♦

  -وهذا مةعر عؽقاو ؿوشؿي

ـَْ ُرَها، فؼَ » :وح يٌ اعـ ظؿر َُ َدَكَتُف  ََ َعْهَفـا قَِقاَـ :اَل مكف َمَتك َظَذ َرُجٍؾ َقْد َمَكاَخ  َْ َؼقَّـَدةً  اً ا ُشــََّ   ،َُ

ٍد   -(2)«^َُمَؿَّ

ِ  يف اْلَقْهَدةِ التل ََغ َمْصِؾ الُعـُِؼ والصْدرِ اْلـَ  فَقْطَعـُفا َ) :ققلف ََ    .(ْر

افتـل عـغ افرؿبـي  :وهـل,و يف افقهـ ة كحقمه وأأو افسؽغ  ،علن يطعـفو عوحلرعي :ُؽقن الـ ر

 -روحفو وهذا أشفؾ خلروج ,وافص ر

   :والدلقؾ ♦

   -، وأصحوعف^ؾعؾ افـبل  ,1

ؾؾـق ضعــ عـوفؼرب مــ رأشـف حلصـؾ فـف لعـذيى ظــ  خـروج  ،وٕن ظـؼ افبعر ضقيـؾ ,2

  -روحف

   -وـقػام كحر أجزأ، وفق أكف ذع  اإلعؾ ـام لذع  افةوة عورـًي، ؾنكف جيزئ

ها) :ققلف َُّ َغْرَ ََ ْذ َُ    .(و

لـذع  ظـذ جـبفـو إيســر مقجفـي إػ  :وادعـز ،مــ افضـلن وافغــؿ ،ـوفبؼر :ؽر اإلعؾ :اً َاكق

   -افؼبؾي

ٕن  :، ؾنكف ُيضِجُع افذعقحي ظـذ صـؼفو إيؿــ,يستعؿؾ صامفف :أي, ؾنن ـون افذاع  أظسـرَ 

  -ذفؽ أيسـر فف

                                 
 (- 36: )احلٍ (1)

 (-1329) «ؾؿمس»و(، 1713) «افبخوري» أخرجف (2)
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   .(وَُيقُز َظْؽُسفا) :ققلف

 -وكحر مو يذع  ،جيقز ذع  مو يـحر

ــدلقؾ ـــ خــ يٍ  :وال ــع ع ــف  حــ يٌ راؾ ــ ^أك مَ » :ولؿ ــدَّ ــَر ال ــا َمهْنَ ــُؿ اهللِ  ،ََ ــَر اْش َوُذكِ

 -، وهذا ظوم، فؽـ إوػ ؾعؾ افسـي(1)«...َفُؽْؾ 

 .(«هذا َـَؽ ولَؽ  ،الؾفؿّ  ،واهللُ َمْكَزُ  ،َسِؿ اهللِ» :وُؼقُل ) :ققلف

 :يؼقهلو ظـ  ذعحف اً إذا أراد افذاع  أن يذع  ؾنن ثؿي أمقر

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :، وفؼقفـف لعـوػ^افـبـل فػعـؾ  :وهذا ظـذ افقجـقب :عسؿ اهلل (1

 -(2)(ڌ ڎ ڎ

 -^ فػعؾ افـبل :وهذا ظذ آشتحبوب :اهلل أـز (2

وفـؽ  ،ٓ مـ ؿـقا ،هذا مـ ؾضؾؽ وإكعومؽ :أي ،فالشتحبوب :هذا مـؽ وفؽ ،افؾفؿ (3

ـْـَؽ َوَلـَؽ  ،ؿَّ الؾفُ » :ؿول حغ ذع  ^ فلؼرب ٓ إػ شقاك، وؿ  ورد أكأ ـٍد وَ  ،َِ ـْ َُمَؿَّ تِـفِ َظـ ََّ َِْسـِؿ  ،ُم

 -(3)«َمْكَزُ  اهللُوَ  ،اهللِ

َها صاحُبفا) :ققلف َّٓ َتَق َُ    .(و

   -ؾفق إصؾ ،إؾضؾ أن يتقػ ذع  إضحقي واهل ي صوحبف

 امذعحفـ ،وضـحك عؽبةــغ» (4)«وشـتغ وً كحر مـ ه يـف ثالثـ»ؾنكف  :^ؾعؾ افـبل  :والدلقؾ

   -(5)«عق ه

                                 
 (-1968) «مسؾؿ»و(، 2488) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-121: )إكعوم (2)

« اف ارمل»و(، 2899« )خزيؿي اعـ»و(، 3121« )موجف اعـ»و(، 2795« )داود أعق»و(، 23.267« )أَ » أخرجف (3)

 -اهلل ظب  عـ رجوع ح يٌ مـ( 287 .9« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 467 .1« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 1946)

 -اهلل ظب  عـ جوعر ح يٌ مـ( 1218) «مسؾؿ» أخرجف (4)

 -موفؽ عـ أكس ح يٌ مـ( 1966) «مسؾؿ»و(، 5565) «افبخوري» أخرجف (5)
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   -تـوعي ؾقفوأوػ مـ آش ِب رَ عؾ افؼُ وٕن ؾِ 

أو  وً مراهؼـ ،اً أو ظبـ  اً رّ ، ُحـوً وفـق حوشضـ أكثـكأو  اً ن صوحى افذعقحـي ذــرقوشقاء يف ذفؽ ـ

 -، ؾؽؾفؿ يتقػ ذعقحتف عـػسفوً عوفغ

ْسؾِ ً ) :ققلف َُ ُؾ  َقك  ُُ ْشَفُدها مو  َُ    .(و

ويتـقػ افـذاع   ،ويةـف  صـوحبفو ذعحفـو ،جيقز أن يقــؾ مــ يــقب ظــف يف ذعـ  إضـحقي

  -قي، وفق مل حيضـر صوحبفو ص  افذع افتسؿ

   -ؾقجقز مع افؽراهي وً ـتوعق وً ؾنن ـون ذمق :أكف يةسط فقـقؾ افذع  أن يؽقن مسؾامً  :واظؾؿ •

ٕن افؽـوؾر  :وفؽـ جيـقز ،أاو ؿرعي وضوظي، وافؽتو  فقس مـ أهؾ افؼرعي وافعبودة :والعؾ  ♦

   -ـبـوء مسج  ،فف أن يتقػ مو ـون ؿرعي فؾؿسؾؿ

   .(وَوْقُ  الذََِّ َعَد صلةِ العقدِ ) :لفقق

   -ؾبّغ ع ايتف واويتف ،أصور إػ وؿً ذع  إضوحل

ٓ  ،ؾؿـ عع  صالة افعق  يف افبؾ  افـذي هـق ؾقـف، وآظتبـور عــػس ؾعـؾ افصـالة :فلَا َداُتف

 -هذا يف حؼ أهؾ إمصور وافؼرى ،عقؿتفو

َل  :ُـقم الـ ـر فؼـال ^ـَـا الـَّبِـلُّ َخَطبَ » :ؿول ح يٌ افزاء عـ ظوزب  :والدلقؾ ♦ إِنَّ َموَّ

ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفَؼـْد َمَصـاَب ُشــََّتـَا ، َؿَّ َكْرِجَع َفـَـَْ َر، َفَؿ َ ـَا َهَذا َمْن ُكَصع 
َِ ْق َُ ا َكْبَدُم يِف  ـْ َكَ ـَر َقْبـَؾ  ،ََ ـ ََ َو

ـَ  َِ ُف َْٕهؾِِف َلْقَس  ََ ٌؿ َقدَّ َ  ُهَق حَلْ َلةِ َفنِكَّ  -(1)«الـُّْسِؽ يِف صـللٍ  الصَّ

   .(مو َقْدُره) :ققلف

أو أكـوس يف ؿريـي  ،اً ـؿــ ــون مسـوؾر، ؿ ُر زمـ صالة افعق  دـ فقس ظؾقفؿ صالة ظق  :أي

رون وؿتفويو ،ؾال ظق  ظؾقفؿ ،أؿؾ مـ افع د ادعتز  -ؼ  

                                 
 (-1961) «مسؾؿ»و(، 968) «افبخوري» أخرجف (1)
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   .(إػ ُقَِغ َعَده) :ققلف

   -رـافثوين ظةيـتفل عغروب صؿس يقم و ،يستؿر إػ يقمغ عع  افـحر :هناُ  وق  الذََّ

واعــ  ،ظؿـر :وهـؿ ،أكف روي ظـ ععض افصحوعي حت ي  ذفؽ هبذه إيوم افثالثـي :والدلقؾ ♦

   -(1)وأعق هريرة ،واعـ ظبوس ،ظؿر

ْؽَرُه يف لقؾتِف ) :ققلف ُُ  .(و

 -هق يف افـفور، ويؽره افذع  فقؾتل يقمل افتةـريؼ :زَـ الذََّ

 :الؽراه  دلقؾو ♦

، ؾؼقـ هو عوٕيـوم، وافقـقم إذا (2)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) :قفف لعوػؿ ,1

   -افـفور دون افؾقؾ :فادراد َفأضؾؼ يف فغي افعرب 

، ؾقػـقت ععـض وً ؾـال ُيػـرق ضريـ ،مل يتقســر فـف أن يػـرق افؾحـؿ فـقالً  وٕكف إذا ذعـ  فـقالً  ,2

   -ادؼصقد

 -(4()3)ف ضعقػفؽـ ،ويف ادسلفي ح يٌ ظـ اعـ ظبوس يف افـفل ظـ افـحر فقالً 

   .(ك واِجَبفـفنْن فاَت َقَض ) :ققلف

   -إذا ؾوت وؿً افذع  ومل يذع ، ؾنكف يؼضـل مو وجى ظؾقف عوفتعقغ

   -فق كذر أن يضحل هذا افعوم، ؾنكف يضحل ويذع  ؿضوءً  :َهالف

 -ؾقسؼط فػقات وؿتف :أمو افتطقع

                                 
 صؿس عغروب افذع  ؾقـتفل ،افثالثي افتةـريؼ وأيوم، افـحر يقم: أرععي افذع  أيوم أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 -وافعثقؿغ، ظب افقهوب عـ ولؿ ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختورهو(، 13) يقم

 (-28: )احلٍ (2)

ك َأنْ  َاَك» ^ افـَّبِلَّ  َأنَّ »: وؾقف(، 11.199« )افؽبر» يف افطزاين أخرجف (3)  يف حجر اعـ ؿول، «َفْقالً  ُيَضحَّ

ـُ  ُشَؾْقاَمنُ  ؾِقفِ وَ »(: 4.352« )احلبر افتؾخقص» ِري   َشَؾَؿيَ  ْع
وكٌ  َوُهقَ ، اخْلََبوشِ  - «َمْسُ

، حـقػي أ  ؿقل وهل، إصؾ ظذ ؾـبؼك، افـفل ثبقت فع م: افؾقؾ يف افذع  يؽره ٓ: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (4)

 -وافعثقؿغ، لقؿقي واعـ، حزم اعـ: واختوره وافةوؾعل،
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

َتَعقَّـَاِن ََؼقلِف] َُ ْقُعفـا ،ٓ َالـ قَّ ِ  ،مو ُمْ ِ َق ٌ  ،يٌ هذا َهْد  :و ََ ـْز  إٓ من  ،وٓ ِهَبُتفـا ،وإذا َتَعقَّـَْ    َُيُ

ْبِدهَلا ََِ ْرٍ َـفا زُّ ُصقَففا وك َقه إن كـان َمْكَػـَع هلـا ،ُُ ُق َـف ،وَُيُ َتَصـدَّ َُ ْعطِـل َجاِزَرهـا ُمْجَرَتـف  ،و ُُ وٓ 

بقـُع ِجْؾــَدها وٓ صـق  ،َـفـا َُ ـَْتِػـُع َــفَـ ،َـفــا اً وٓ  َُ َ فــا ،ؾ  ََ إٓ من تؽــقَن  :وَمْجَزَمْتـف ،وإن َتَعقََّبـ  َذ

تِف قبَؾ التعقغِ  ََّ
ُْ ِ َقُ  ُشـَّ ٌ  .واجبً  يف ذِ ْٕ ُ فـا َمفضـُؾ َــ الصـَدَقِ  ََهَؿـِفـا ،وا َْ ْلُكـَؾ  ،وَذ َُ َـّ من   ،وُشـ

ــِديَ  َق َمَلَــ ،وُُّيْ َتَصــدَّ َُ ــً  َتَصــدَّ  ،اً و ـــ  ،وإٓ َ ــِؿـَفا ،َق  ــا جــازَ وإن َمَكَؾفــا إٓ ُموقِقَّ ََ ــُرُم ظــذ  وََيْ

ْلُخَذ يف الَعْش  َُ ل من  َش  ،ِر َـ َصَعِرهـَُُض   ََ  .[اً َرتِف َصْق ـمو 

َتَعقَّـَاِن ََؼقلِف) :ققلف َُ  .(مو ُمْ ِ َق ٌ  ،هذا َهْديٌ  :و

 أو إضحقي يتعقـون عام يع ،اهل ي: 

   -وعوفػعؾ مع افـقي ،يتعغ عوفؼقل :اهل ي -1

   -، أو هذا هللهذا ه ٌي  :ؾوفؼقل أن يؼقل

َخؾِؼـي يف ظــؼ افبفقؿـي،  وً أو ثقوعـ ،أو ؿرعي ،ؼ كعوًٓ عؾّ علن يُ  :  افبفقؿيؾ  ؼَ أن يُ  :وعوفػعؾ مع افـقي

ؾقعـرف مــ رآهـو  ،علن يةؼ يف شـومف حتك خيرج مـف اف م ويسـقؾ ظـذ افةـعر,وعوإلصعور فؾبعر 

   -,أاو ه ي

  -وفؼقل ؾؼطلتعغ ع :إضحقي -2

   -ؾتصـر واجبي عذفؽ ،أو هذا هلل ،هذه أضحقي :وذفؽ علن يؼقل

   .(ٓ َالـ قَّ ِ ) :ققلف

   -عؾ ٓع  مـ ؿقٍل معفو ،فوشٓ يتعغ اهل ي وإضحقي عؿجرد افـقي ظـ  صـرا

 ،حتك وفق شـوق اهلـ ي ،وً أضحقي أو ه ي وأو إضحقي عـقي ـقا ،ؾال يؽػل أن يةسي اهل ي

 -ـام شبؼ ،أو افػعؾ يف اهل ي ،مـ افؾػظ عؾ ٓع 
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ؾؽ ظذ وجـف وإضحقي، وافتعقغ إزافي مِ  ،أن افةـراء وافسقق ٓ خيتصون عوهل ي :والعؾ  ♦

   -ؾؾؿ لمثر ؾقف افـقي ادؼوركي هلام ،افؼرعي

عـقـي أن  اً وفـق ظؿـر دار، مل يعتـؼ حتـك يـتؾػظ عـذفؽ ،عـقـي أن يعتؼـف اً وفذفؽ ؾؾق اصسى ظب 

   -(1)مل يـػذ حتك يتؾػظ عذفؽ ،ظذ افػؼراء ويتص ق هبويقؿػفو 

ْقُعفا) :ققلف ََ ْز     .(وٓ ِهَبُتفا ،وإذا َتَعقَّـَْ    َُيُ

   :إذا لعغ اهل ي أو إضحقي ؾقسلى ظذ ذفؽ مسوشؾ

 -أو هبي ،شقاء عبقع ،أكف إذا لعغ مل جيز إزافي مؾؽف ظـف :إوػ

 -عؾؼ حؼ اهلل هبوؾت ،أاو صورت ص ؿي هلل :والعؾ  ♦

ؾـألن ٓ  ،(2)وً وجالهلو، واك أن يعطك اجلـوزر مـفـو صــق  ،أمر عؼسؿ جؾقدهو ^وٕن افـبل 

 -جيقز عقعفو وهبتفو ادزيالن فؾؿؾؽ عوفؽؾقي عطريؼ إوػ

 -عؾ يذعحفو ،ؾؾقس دـ ظغ إضحقي افتصـرف هبو عص ؿي وكحقهو :وحقـفو

ْبِدهَلا ََِ ْرٍ َ) :ققلف ُُ    .(ـفاإٓ من 

فقةـسي عـذفؽ  :إمـو عـؼـ  أو عؿبودفـي ،أو اهلـ ي ادتعـغ ،جيقز أن يبقع هذه إضحقي :الهاكق 

  -مـف اً خر

ــام  ،وٕكف خروج مـ ادعغ إػ خـر مــف مــ جـسـف ،أن يف ذفؽ مصؾحي فؾػؼراء :والعؾ  ♦

   -ظـ عـً فبقن يً فق أخرج حؼ

زُّ ُصقَففا وك َقه إن كان َمْكػَ ) :ققلف    .(َع هلاوَُيُ

 ؟مو حؽؿف ،أو وعر افبفقؿي ادتعقـي ،أو صعر ،مو يتعؾؼ عصقف :الهاله 

                                 
 اعـ: واختوره، حـقػي وأ ، موفؽ ؿقل وهق أضحقي، هذه:يؼؾ مل وفق عوفـقي، تعغل إضحقي أن: افثوين افؼقل (1)

 -لقؿقي

 -ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ( 1317) «مسؾؿ»و(، 1716) «افبخوري» أخرجف (2)
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  ّوإن مل يؽــ اجلـز أكػـع هلـو ؾـال جيـقز  ،ؾقجـقز ,ـام فق ــون يمذهيـو,أكػع هلو  إن ـون اجلز

   -جزه

ُق َف) :ققلف َتَصدَّ َُ    .(و

ُه ؾنكف يتص ق عـف اشـتحبوع أن يـتػـع عـف، ؾؽـام أن فـف آكتػـوع  ، وفـفوً إذا ـون اجلز  أكػع هلو َؾَجزَّ

 -ؾوفةعر وكحقه أوػ ،عع  افذع  عوجلؾ  ـومالً 

ْعطِل َجاِزَرها ُمْجَرَتف َـفا) :ققلف ُُ    .(وٓ 

وٓ مــ  ،ٓ مــ افؾحـؿ ،ؾنكف ٓ يعطقـف أجرلـف عـو ذعـ  ،إذا لقػ جزاٌر ذع  ه يف أو أضحقتف

   -(1)عولػوق إشؿي ،اجلؾ 

   :والدلقؾ ♦

َريِن َرُشقُل اهللِ» :ؿول ع ح يٌ ظ ,1 ََ ْدكِـفِ  ^ َم َُ َق ََِؾْ ِؿَفـا ،َمْن َمُققَم َظـَذ   ،َوَمْن َمَتَصـدَّ

تَِفا ،َوُجُؾقدَِها َٓ ُمْظطَِل  ،َوَمِجؾَّ ـَْفااْلـَج َوَمْن  َِ اَر     -(2)«زَّ

   -عو لؼرب عف إػ اهلل وً ـلكام عوع صـق قؽقن ودو يف ذفؽ مـ ادعووضي، ؾ ,2

يف أجـرة  وً عؼقـ  أٓ يؽـقن مؼوعـؾ ذفـؽ كؼصـوك ،ويتص ق ظؾقـف مـفـو ،قز أن هي ي ففجي :فؽـ

   -جزارلف

بقُع ِجْؾَدها وٓ صق ) :ققلف َُ ـَْتِػُع َف ،َـفا اً وٓ  َُ    .(َؾ 

 -ووٓ ؽرمه ،وٓ جؾ هو ،ٓ حلؿفو ،وً إذا ذع  ذعقحتف ؾنكف ٓ جيقز أن يبقع مـفو صـق 

  -ع أجزاشفو، ومو لعغ فف ؾال جيقز أخذ افعقض ظؾقفأاو لعقـً هلل عجؿق :والعؾ  ♦

                                 
 فؾاموردي «افؽبر احلووي»و(، 2.124) فؾ ردير «افؽبر افؼح»و(، 5.79) فؾؽوشوين «افصـوشع ع اشع»: اكظر (1)

 (-9.459) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»و(، 15.129)

 (-1317) «مسؾؿ»و(، 1716) «افبخوري» أخرجف (2)
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   :وحقـفو ؾقعؿؾ هبو مو يع

 ،حلقمفـو :ـؾفـو فُ  َكـأن يؼسـؿ عُ  وً أمـر ظؾقـ ^ٕن افـبـل  :وهـق مسـتحى :أن يتص ق هبو ,1

 -وأجؾتفو ،وجؾقدهو

   -وفف أن يـتػع عوجلؾ  ,2

َ فا) :ققلف ََ تِف قبَؾ التعقغِ  إٓ من تؽقنَ  :وَمْجَزَمْتف ،وإن َتَعقََّب  َذ ََّ
   .(واجبً  يف ذِ

يؿــع اإلجـزاء، ــام فـق ذهـى عصــرهو  وً إذا ظغ اإلكسون إضحقي أو اهل ي، ثـؿ لعقبـً ظقبـ

   :ؾؾف حوفتون :وكحقه

أو  ،واكؽسـرت عـ ون شـبى مــف ،ـام فق لعثرت :وٓ ؾعؾ مـف ،أن يؽقن ذفؽ عال لػريط (1

 -كحق ذفؽو ،أصوهبو وهل يف حظرهتو مو ذهى ععقـفو

 فاحلؽؿ:   

ـام فق أكـف كـذر أن يضـحل، ثـؿ اصـسى صـوة وظقـفـو  :افتعقغ ؿبؾ ذمتف يف واجبي ـوكً إن ,أ

  -ظـ كذره ؾتعقبً، ؾقجى إع اهلو عسؾقؿي

ؿبؾ أن يعقـفو، ؾال خيـرج مــ ظفـ ة افقاجـى إٓ  شؾقؿيٍ  علضحقيٍ  أن ذمتف مةغقفيٌ  :والعؾ  ♦

   -علضحقي شؾقؿي

ــام فـق اصـسى رجـؾ صـوة  ،مل لؽـ واجبي ظؾقـف إٓ حقــام ظقـفـو :أي, ـذفؽ يؽـ مل إن ,ب

ؾنكـف  ،وٓ لػـريط ،وــون عـال ؾعـؾ مــف ،يؿــع اإلجـزاء وً ، ؾناو إذا لعقبً ظقبـ,وظقـفو أاو أضحقي

 -يذعحفو وبزشف

شـقاء ـوكـً واجبـي يف ذمتـف  ،ؾقؾزمف إع اهلو عؿثؾفو :أو عتػريط مـف ،أن يؽقن لعقبفو عػعؾف (2

  -ؾ افتعقغ أو ٓؿب

ُْ ِ َقُ  ُشـَّ ٌ ) :ققلف ْٕ    .(وا

   -شـي ممـ ة :حؽؿ إضحقي
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 :وُدل لذلؽ ♦

َهــَذا  ،َمْكــَزُ  اهللُوَ  ،اهللَِِْســِؿ » :حــغ ضــحك ؿــول ^، أن رشــقل اهلل حــ يٌ جــوعر  ,1

تِ  ،لَظـ   ََّ ـْ ُم
َِ َُُضَّ   ـْ َ ْ     -(1)«لَوَظؿَّ

  ،(2)«حتـك ٓ ُعتؼـد وجـقب إ ـ ق  :كـا ٓ ُضـ قانمهن  كا» :ورد ظـ أ  عؽر وظؿر ,2

َْ َ ك» : وؿقل أ  مسعقد ْٕ ََدُع ا َٕ ُف َحْتٌؿ َظَعَّ  :رٌ ـَوإيِن  دَُقِش  ،إيِن   َرى ِجَرايِن َمكَّ َُ    -(3)«ََمَاَفَ  َمْن 

   -أن إصؾ عراءة افذمي مـ افقجقب حتك يثبً دفقؾ افقجقب ,3

عؼريـي مـو وؿـع مــ افصـحوعي أاـو  ،كف مصـروف إػ آشتحبوبوفق ؾرضـو وجقد اف فقؾ، ؾن

  -شـي ممـ ة يف حؼ ادقشـر، وٓ بى

ُ فا َمفضُؾ َـ الصَدَقِ  ََهَؿـِفا) :ققلف َْ    .(وَذ

أو أصــسي عــف صــوة  ،أن ألصــ ق عــف :ظـــ ي مبؾــغ مـــ ادــول ؾــلهيام أؾضــؾ :فــق ؿــول إكســون

   ؟وأضحل

   -يأضحق أن يذع  إؾضؾؿرر ادمفػ أن 

، (4)وظـ فقا ظــ افصـ ؿي عثؿـفـو ،وأصـحوعف مــ ععـ ه واطبـقا ظؾقفـو ^أن افـبل  :والدلقؾ

   -مع أن افتص ق عثؿـفو أيسـر ،وهؿ ٓ يقاطبقن إٓ ظذ إؾضؾ

                                 
« اف ارؿطـل»و(، 1792« )يعذ أعق»و(، 1521« )افسمذي»و(، 2819« )داود أعق»و(، 23.172« )أَ » أخرجف (1)

« اإلرواء» يف فبوينإ وصححف(، 9.268« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.239« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 5.513)

(4.349)- 

 (-9.444« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.182« )افؽبر» يف وافطزاين(، 4.381« )افرزاق ظب » أخرجف (2)

« اإلرواء» يف إفبوين وصححف(، 9.445« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4.383« )افرزاق ظب » أخرجف (3)

(4.355-) 

 -ضوفى أ  عـ ظع ح يٌ مـ( 1317) «مسؾؿ»و(، 1716) «افبخوري» أخرجف (4)
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ْلُكَؾ ) :ققلف َُ َـّ من  َق َمَلَ ،وُُّيِْديَ  ،وُش َتَصدَّ َُ    .(اً و

  -وً وهي ي ثؾث ،ويتص ق عثؾثفو ،ؾقلـؾ ثؾثفو ،وً افسـي يف حلؿ إضحقي أن لؽقن أثالث

ِخـُروا ،َوَمْضِعُؿـقا ،ُكُؾـقا» ؿـول ^أكـف  : ح يٌ شؾؿي عــ إــقع :والدلقؾ ♦  ،(1)«َوادَّ

 -واعـ ظؿر، ومل يعرف هلام خموفػ مـ افصحوعي ،وروي افتثؾقٌ ظـ اعـ مسعقد

َق  ا جازَ ) :ققلف    .(وإٓ َ ِؿـَفا ،وإن َمَكَؾفا إٓ ُموقِقًَّ  َتَصدَّ

ؾ إضحقي إٓ ؿؾقالً   ـُ    :جوز :لص ق عفويص ق ظؾقف اشؿ افؾحؿ  إذا أـؾ 

فـ ة وخيـرج مــ افعُ  ،وافؽثـر افؼؾقَؾ  ؾقعؿ   ،أن إمر عوٕـؾ واإلضعوم يف أيي مطؾؼ :والعؾ 

   -عص ؿتف عوٕؿؾ

ٕكـف  :وذلـؽ :يتصـ ق عـف وحقـفو يضؿـ مؼ ار إوؿقـي حلـامً  ،فق أـؾفو ـؾفو ؾال يص  :فؽـ

  -ويتص ق عف حلامً مو يؼع ظؾقف اشؿ افؾحؿ، ؾقةسي  أؿؾ

ْلُخَذ يف الَعْش ) :ققلف َُ ل من  َُُض   ـ  ََ ُرُم ظذ  َش  ،ِر َـ َصَعِرهـوََيْ ََ    .(َرتِفـمو 

   -أصور هـو إػ مو يتعؾؼ عام يؾزم مـ ظزم ظذ إضحقي

، ,جؾـ ه :أي,وٓ مــ عةــرلف  ،ؾنكف ٓ يلخـذ مــ صـعره :أن مـ ظزم ظذ أن يضحل :وهق

   -يف ظةـر ذي احلجي وً وٓ مـ أطػوره صـق 

ُ ـُف، َفـنَِذا ُمِهـؾَّ ِهـَلُل ذِ » :وً ح يٌ أم شؾؿي مرؾقظ :والدلقؾ ♦ ََ ْذ َُ  ٌَّ َْ
ـْ َكاَن َلُف ذِ ـِ ،  يََ جَّ

احْلِ

ـْ َصْعِرهِ 
َِ ْلُخَذنَّ  َُ ـْ َمْطَػاِرِه صـق  ،َفَل 

َِ َُُض    اً َوَٓ   -(2)«لَ َحتَّك 

 

 

 

                                 
 (-1947) «مسؾؿ»و(، 5569) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1977) «مسؾؿ» أخرجف (2)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ُـّ الَعؼقؼ ُ ] ِ  صاةٌ  ،ظـ الغلِم صاتان ،ُتَس َُ َُّ ُقَم شـاَِعفِ  ،وظـ اجلاِر ََ فـنن فـاَت فػـل مرَعـَ   ،ُتْذ

ـَ ـفنن فاَت فػل َمَحٍد وظش ،رَ ـَظَش  ْؽَس  ،ُتـَْزُع ُجُدوًٓ  ،رُ ُُ إٓ  ،ُر َظْظُؿفـا، وُحْؽُؿفـا كإُْ ـِ َق ِ ـوٓ 

ِزُئ فقفا ِص  ُـّ الَػَرَظ ُ  ،ٌ  يف َدمٍ رْ ـمكف ٓ ُُيْ  .[وٓ الَعترةُ  ،وٓ ُتَس

 -ذـر ادمفػ هذا افػصؾ ٕحؽوم افعؼقؼي

   -(1)«افةعر افذي يؽقن ظذ رأس افصبل حغ يقف » :فغي :العؼقؼ 

   -هلل ظذ كعؿي افقف  اً صؽر :أو أكثك اً افذعقحي افتل لذع  ظـ ادقفقد ذـر :اً صـرظ

ٕاـو لـذع  يف افقـقم افسـوعع ظــ  حؾـؼ صـعر  :قلـقد ظؼقؼـ شؿقْ  الشـاُة التـل تـذََّ ظــ اد

   -ؾسؿقً عوشؿف ظؼقؼيً  ،ادقفقد

ُـّ الَعؼقؼ ُ ) :ققلف    .(ُتَس

ويعـؼ ظــ  ،اً شـي ممـ ة يف حؼ إب، وإم لؼقم مؼـوم إب إن ــون مػؼـقد :حؽؿ العؼقؼ 

  -افقتقؿ مـ موفف

َؽافَِ َتـانِ » :وً ظـحـ يٌ أم ــرز افؽعبقـي مرؾق :والدلقؾ ظذ اشت با ا ♦ َُ ـِ اْلُغـَلِم َصـاَتاِن   ،َظـ

ـِ  ِ  َصاةاْلـَج َوَظ َُ  -(2)«اِر

 -وً وصبف وً شـ :متسوويتون :أي :وَؽاف تان

                                 
 (-19.258) مـظقر ٓعـ «افعرب فسون»: اكظر (1)

« موجف اعـ»و(، 4215« )افـسوشل»و(، 415« )افسمذي»و(، 2834« )داود أعق»و(، 45.113« )أَ » أخرجف (2)

 يف واحلوـؿ(، 5313« )حبون اعـ»و(، 25.165« )افؽبر» يف وافطزاين(، 2999« )رملاف ا»و(، 3162)

 َويِف  (،9.277« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 9.596« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 11.267« )ادست رك»

ـْ  افَبوِب  ـِ  اهللَِّ ْب ِ َوظَ ، ُهَرْيَرةَ  َوَأِ  ، َوَشُؿَرةَ ، َوُعَرْيَ ةَ ، وظوشةي، َظِع   َظ ـِ  َوَشْؾاَمنَ ، َوَأَكسٍ ، َظْؿٍرو ْع ـِ ، َظوِمرٍ  ْع  َواْع

  -َظبَّوسٍ 
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ِ  صاةٌ  ،ظـ الغلِم صاتان) :ققلف َُ    .(وظـ اجلاِر

 -حل يٌ أم ـرز :وظـ اجلوريي صوة ،أن يذع  ظـ افذـر صولون :افسـي

َُّ ُقَم شاَِعفِ ) :ققلف ََ    -(ُتْذ

   -أن لذع  يف افققم افسوعع مـ افقٓدة :السـ  يف وق  الذََّ

ـْقَم َشـاَِِعِف،  ،ُكؾُّ ُغَلٍم َرِهقـَـٌ  ََِعِؼقَؼتِـفِ » :وً مرؾقظ ح يٌ شؿرة  :والدلقؾ ♦ َُ َُّ َظـْـُف  ََ ُتـْذ

ك َُُسؿَّ َؾُؼ َو    -(1)«َوَُيْ

   .(ـَ رُـفنن فاَت فػل َمَحٍد وظش ،رَ ـفنن فاَت فػل مرَعَ  َظَش ) :ققلف

ؾــنن ؾـوت ؾػـل إحــ ى  ،ؾنكـف يــذع  يف افراعـع ظةــر ،إذا ؾولـف ذعـ  افعؼقؼـي يف افقــقم افسـوعع

   -وظةـريـ

ـْ » :أثر ظوشةي :والدلقؾ ♦ ُؽـ َُ َعـَ  َظشــر، َفـنِْن َ ْ  ََ ـْ َفِػـل َمْر ُؽـ َُ اَِِع، َفـنِْن َ ْ  ْقَم السَّ َُ ـْ َذاَ   َوْلَقُؽ

ـَ   -(2)«َفِػل إِْحَدى َوِظشـرُ

ْؽَس  ،ـَْزُع ُجُدوًٓ تُ ) :ققلف ُُ    .(ُر َظْظُؿفاـوٓ 

   -أظضوءً  :أي :دوًٓ ُج 

وهؽـذا يؼطعفـو  ،وافرجـؾ وحـ هو ،ؾوفق  وحـ هو :حقـام لذع  ؾناو لـزع ج وًٓ أكف  :وادراد

ا َظْظؿٌ  ،ُتْؼَطُع ُجُدوًٓ » :ؿوفً دو روي ظـ ظوشةي  :مـ ادػوصؾ ْؽسـر هَلَ ُُ  -(3)«َوَٓ 

   -ٕاو جرت جمرى افػ اء :عسالمي افطػؾ هذا لػوؤًٓ  يف نإ :وؿ  ؿول ععضفؿ

                                 
« موجف اعـ»و(، 4229« )افـسوشل»و(، 1691« )افسمذي»و(، 864« )داود أعق»و(، 33.271« )أَ » أخرجف (1)

« افؽزى» يف قفؼلوافب(، 237 .4« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 919« )ادـتؼك» يف اجلورود واعـ(، 3165)

 -(8.435« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف(، 9.299)

 -(499 .7) «اإلرواء» يف إفبوين وضعػف(، 4.249« )ادست رك» يف احلوـؿ أخرجف (2)

 -شوعؼف اكظر (3)
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   .(وُحْؽُؿفا كإُْ ِ َق ِ ) :ققلف

ويف  ،ومـو يسـتحى ومـو يؽـره ،حؽؿفو حؽؿ إضحقي، ؾتجـري جمراهـو ؾـقام جيـزئ :العؼقؼ 

 -إـؾ وافص ؿي مـفو

 :وظذ هذا •

   -(1)عوإلمجوع ،ٓع  أن لؽقن مـ هبقؿي إكعوم ,

   -غ افسـ ادعتزةٓع  أن لبؾ ,

   -ٓع  أن لؽقن شودي مـ افعققب افتل لؼ م ذـرهو ,

ِزُئ فقفا ِص ) :ققلف    .(ْرٌ  يف َدمٍ ـإٓ مكف ٓ ُُيْ

 ،ذعـ  إعـالً ؾنذا  ،خالؾًو فألضحقي ،آصساك يف اف مافعؼقؼي ٓ جيزئ ؾقفو يستثـك عو شبؼ أن 

 -هلذا إمر :ؾقذعحفو ـومؾي ،اً أو عؼر

   :والدلقؾ

   -وٓ افصحوعي ،^أكف مل يرد افتةـريؽ ؾقفو ـام ورد يف إضوحل، ومل يػعؾف افرشقل  ,1

ؾـنن إراؿـي افـ م لؼـع  :فق ُؿبؾ آصساك ؾقفو دو حصؾ ادؼصقد مـ إراؿي افـ م ظــ افقفـ  ,2

   -ظـ واح 

   -«حقٌ ظؼ صوة ^فػعؾ افـبل  :وأؾضؾ افعؼقؼي صوة» :ؿول افعؾامء

ُـّ الػَ ) :ققلف    .(وٓ الَعترةُ  ،َرَظ ُ وٓ ُتَس

رجـوء افزــي يف كسـؾفو،  :كحـر أول وفـ  افـوؿـي ــوكقا يذعحقكـف يف اجلوهؾقـي ٔهلـتفؿ :الػرظ 

   -ويؾؼقن جؾ ه ظذ صجرة ،ويلـؾقن حلؿف

ذعقحـي رجـى، ــوكقا يـذعحقاو يف اجلوهؾقـي يف افعةــر إول مــ رجـى ويسـؿقاو  :العترة

 -(2)«َوَٓ َظتَِرةَ  ،َٓ َفَرعَ » :وً حل يٌ أ  هريرة مرؾقظ :افرجبقي

                                 
 (-1.439) رص  ٓعـ «ادجتف  ع ايي»و(، 23.188) افز ظب  ٓعـ «افتؿفق »: اكظر (1)

 (-1976) «مسؾؿ»و(، 5473) «افبخوري» أخرجف (2)
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 : قال ادملػ

َـاِط  .مو اْشَتـَْػَره اإلَـامُ  ،َر َؾَده َظُدو  ـمو َحَص  ،َرهـوَُيُِ  إذا َحَض  ،وهق َفْرُض كِػاُ ٍ ] وََتـاُم الر 

ْقَــ َُ ظــ ،اً مرَعــقن  ــْد َتَطقُّ ســؾَِؿْغِ   ُُياِه َُ ــقاه  ــنْذهِنِ إٓ  اً وإذا كــان مَ ــَد  .َ ــُد اإلَــاُم َجْقَشــف ظـ َتَػؼَّ َُ و

ْؿـَـُع  ،سرِ اْلـؿَ  َُ َل واْلــؿُ و ـَع َعـَد  ،ْرِجَػ اْلــؿُ َ ذ  َُ ـَؾ يف َِداُتِـف الر ـَػ  ُُ ْجَعـِ   ،ُؿسِ اْلــُ  ولـف من  ويف الرَّ

ْؾَزُم اجلـقَش ضاظُتـف ،الهُؾَث َعَده َُ ْػَجـَلُهْؿ َظـُدو  إٓ م ،وٓ َُيـقُز الغـزُو إٓ َنذكِـف ،والصـُز ََعـف ،و َُ ن 

ـْ َصـِفَد الَققعـَ  َــ َمْهـِؾ  :وهـل ،وَُتَْؾـُؽ الَغـقؿـُ  َآشـتقلِل ظؾقفـا يف داِر احلـرِب  .ََيافقَن َكَؾَبف دَِـ

ُؿ َاقَل الَغـِقؿ ِ  ،ُؿُس اْلـُ  فُقْ َرُج  ،الِؼتالِ  َؼسَّ ُُ  ،َشـْفٌؿ لـف :َمْشُفؿٍ  :ولؾػاِرِس َلَ ُ  ،لؾراِجِؾ َشْفؿٌ  ،َؿ 

ُُشاِرُ  اجلقَش َشـ ، ِن لَػَرِشفوَشف ُُشـاِركقَكف فـق  َغــِؿَ  ،راُاُه فـق  َغـَِؿـْ  ـو و اْلَغـالُّ َــ الَغـقؿـِ   ،و

ف َرُق َرْحُؾف كؾُّ َ  ،فَتُ قها َالسـْقِػ  اً وإذا َغـُِؿقا َمْر  .وَا فقف ُرْوٌح  ،ْصَ َػ اْلـؿُ إٓ السلَح و ،َُيْ ُخـر 

ْض  ،ظذ ادسؾؿغَ  وَوْقِػفا ،اإلَاُم ََغ َقْسِؿفا ُُ ْسـَتِؿرّ  اً َرُب ظؾقفـا َخراجــو ـْ ِهـَل َقـِده ،اً َُ َـّ ْمَخـُذ ِِم ُُ. 

زُِ  إػ اجتفادِ اإلَامِ  ،راِج اْلـَ  ْرِجُع يف اْلـؿَ و ـ َظَجَز ظـ ِظ رةِ َمْرِ ف ،واجْلِ ََ  ،ُمْجِزَ ظـذ إجارِهـا :و

ْشـوَـا ُمِخـ .وَُيِْري فقفا ادِْراُث  ،مو َرْفِع ُِدِه ظـفا َُ ـْ َـاِل  وَـا  ،رٍ ـوُظْشـ ،وَخـراٍج  ،ِرٍ  كِجزُـ ٍ ـَذ َـ

ْص  ،فَػْللٌ  :وَُخُُس َُخُِس الَغـقؿ ِ  ،اً َتَرُكقه َفَزظ صالَِِّ ادسؾؿغَ ـُُ ََ ُِ يف   .[َر

خـتؿ  ،وحـٍ ولقاععفـو ،وزــوة ،وصـقم ،دو ذـر ادمفُػ افعبـودات مــ صـالة :َـاشب  الباب

وٕن  ،وً شودشـ وً وفذا ظـّ ه ععضـفؿ رـــ :ؾضؾ لطقع عوفب نٕكف فقس مـ إرـون، فؽـف أ :عوجلفود

 -وحُتؿك ديور ادسؾؿغ ،إذ عف يـتةـر اف يـ ،ؾؿعومالتفحوجي افـوس إفقف أص  مـ حوجتفؿ 
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 ويف افبوب مؼ موت كةـر إفقفو ؿبؾ افةـروع يف ـالم ادمفػ: 

   .تعرُػ اجلفاد :ادؼدَ  إوػ

 -عؾغً مةؼتف :جف ت افرجؾ :يؼول :أصؾف مـ اجلف ، وهق ادةؼي :لغ 

   -إلظالء ـؾؿي اهلل :ؿتول افؽػور خوصي :اً صـرظ

   -وؿطوع افطريؼ مـ ادسؾؿغ ،خرج عف ؿتول افبغوة ،افؽػور :وؿقفـو

  :أكقاع يأن اجلفود يؼع ظذ ثالثواظؾؿ  •

 -دوهق افذي يـصـرف إفقف افؽالم ظـ  ذـر اجلفو ،وهق ادراد هـو ،جفود عوفق  :إول

 -لغقر ادـؽرات عوفق  فؾؼودر :وفق عوي خؾ يف اجلفود 

 -وكحق ذفؽ ،وزجر أهؾ افبوضؾ ،ـوٕمر عودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،جفود عوفؾسون :الهاين

 -وهذان فقس هذا جمول عحثفام :جفود عوفؼؾى :الهالث

ـْ َكبِـ» :وً مرؾقظ ح يٌ اعـ مسعقد  :والدلقؾ ظذ هذه الؼسؿ  ♦ ـ َِ ـا  َعَهـُف  لٍّ ََ ـٍ   يِف  اهللََُ ََّ ُم

ُُّقنَ  َقْبِع  تِِف َحَقاِر ََّ ـْ ُم
َِ ْلُخُذوَن َُِسـَّتِفِ  ،إَِّٓ َكاَن َلُف  َُ ِرهِ  ،َوَمْصَ اٌب  َْ ْؼَتـُدوَن َِـَل َُ ـْ  ،َو ـ َِ ُؾـُػ  َـا َُتْ ـؿَّ إهِنَّ َُ

 ٌِ ْعِدِهْؿ ُخُؾق ْػَعُؾقنَ  ،ََ َُ ا َٓ  ََ ُؼقُلقَن  رُ  ،َُ ََ ـْم ُُ ـا َٓ  ََ ْػَعُؾقَن  َُ ـٌ  ،ونَ َو َِ ـْم َُ ـْ َجاَهـَدُهْؿ ََِقـِدِه َفُفـَق   ،َفَؿـ

ـٌ  َِ ْم َُ ـْ َجاَهَدُهْؿ َِؾَِساكِِف َفُفَق  ََ ـٌ  ،َو َِ ـْم َُ ـْ َجاَهَدُهْؿ ََِؼْؾبِـِف َفُفـَق  ََ ـَ اإِلُـَ ِن  ،َو ـ َِ َوَلـْقَس َوَراَل َذلِـَؽ 

   -(1)«َحبَُّ  َخْرَدلٍ 

 :واإلمجوع ،ـيوافس ،افؽتوب :إصؾ يف مةـروظقي اجلفود :افثوكقي

ومـفـو ؿقفـف  ،ؾرضــقي اجلفـود لـ ل ظـذؾؼـ  وردت أدفـي ظ يـ ة يف افؼـرآن  :فلَا الؽتاب -1

   -(2)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) :لعوػ

                                 
 (-59« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-216: )افبؼرة (2)
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ـــف پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :وؿقف

 -(1)(ٺ ٺ ٺ

ْغــزُ » :^ؾؼقفــف  :ومَــا الســـ  -2 َُ ــاَت َوَ ْ  ََ ـْ  ــ ْث َِــِف كَ  ،ََ ــد  ـْ  ،ْػَســفُ َوَ ْ َُيَ ــ َِ ــاَت َظــَذ ُصــْعَبٍ   ََ

 -(2)«كَِػاٍق 

َقالُِؽؿْ ـْش اْلـؿُ َجاِهُدوا » :^وؿقفف  َْ ِدُُؽؿْ  ،ِركَِغ ََِل ُْ  -(3)«َوَمْلِسـَتُِؽؿْ  ،َوَم

 -ؾلمجع ادسؾؿقن يف اجلؿؾي ظذ وجقعف :ومَا اإلمجاع -3

 :ؾضوشؾ اجلفود يف شبقؾ اهلل :ادؼ مي افثوفثي

   :ومـفو ،وب وافسـي ظذ ذـر ؾضؾ اجلفودلضوؾرت افـصقص مـ افؽت

 -(4)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) (1

﮽ ) (2 ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮴ ﮵ ﮶  ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ 

 -(5)(﮾ ﮿

ْؿـِـل  ،اهللَِيـو َرُشـقَل  :َؾَؼـوَل  ^ اهللَِجوَء إَِػ َرُشقِل  َأنَّ َرُجالً » :ح يٌ أ  هريرة  (3 َظؾ 

َفودَ  َظَؿالً  ْسـِجَدَ  اْلــؿُ َهـْؾ َتْسـَتطِقُع إَِذا َخـَرَج » :َؿوَل  ،«ُدهُ ٓ َمجِ » :َؿوَل  ،َيْعِ ُل اجْلِ ََ َجاِهُد َمْن َتـْدُخَؾ 

                                 
  (-41: )افتقعي (1)

 -هريرة أ  ح يٌ مـ( 1919« )مسؾؿ» أخرجف (2)

 «يعذ أعق»و(، 2475« )اف ارمل»و(، 3996« )افـسوشل»و(، 2594« )داود أعق»و(، 19.272« )أَ » أخرجف (3)

 ح يٌ مـ( 9.29« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.81« )ادست رك» يف ـؿواحلو(، 4798« )حبون اعـ»و(، 3875)

 -(3999« )اجلومع صحق » يف إفبوين وصححف، موفؽ عـ أكس

 (-111: )افتقعي (4)

 (-218: )افبؼرة (5)
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إن َؾـَرَس ادجوهـِ   :ؿـول أعـق ُهَريـَرةَ  ؟ومـ يستطقع ذفـؽ :ؿول ،«؟َوَتُصقُم َوٓ ُتْػطِرَ  ،َفَتُؼقَم ٓ َتْػُسَ 

ـ  يِف ُضقفِِف ؾقْؽُتى فف حسـوٌت   -(1)«يسَت

ا فِقَفا ،َمْو َرْوَح ٌ  ،َلَغْدَوٌة يِف َشبِقِؾ اهللِ» :وً مرؾقظ ح يٌ أكس  (4 ََ ْكَقا َو ـَ الدُّ
َِ    -(2)«َخْرٌ 

ـا َشـِعقدٍ » :ؿول ^أن رشقل اهلل  ،ح يٌ أ  شعق  اخل ري  (5 ََ ـا َم ـْ َرِ ـ ،َُ ـ َل َِـاهللِ ـََ

ْشَلِم دُِـ ،اً َرَّ  ٍد َكبِقّ  ،اً َوَِاإْلِ َأِظـْ َهو َظـَعَّ َيـو  :َؾَؼـوَل  ،َؾَعِجَى هَلَو َأُعق َشِعق ٍ  ،«ـَّ ُ اْلـَج َوَجَبْ  َلُف  ،اً َوَُِؿَ ؿَّ

اَئَ  َدَرَجٍ  يِف » :ُثؿَّ َؿوَل  ،َؾَػَعَؾ  ،َرُشقَل اهللِ َِ ا اْلَعْبُد  ْرَفُع ِ َ ُُ ـْغَ ُكـؾ  َدَرَجَتـْغِ َكـَ   ،ـَّ ِ اْلــَج َوُمْخَرى  ََ ـا  ََ

َْرضِ  ْٕ َ ِل َوا ْغَ السَّ َفـاُد يِف َشـبِقِؾ اهللِ» :َؿـوَل  ؟و ِهـَل َيـو َرُشـقَل اهللَِوَمـ :َؿـوَل  ،«ََ َفـاُد يِف َشـبِقِؾ  ،اجْلِ اجْلِ

 .(3)«اهللِ

   .(وهق َفْرُض كِػاُ ٍ ) :ققلف

 -إذا ؿوم عف مـ يؽػل شؼط ظـ افبؼقي ،أكف ؾرض ـػويي :إصؾ يف اجلفود

ۆئ ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ې ى 

ٱ ٻ ) :ؿقفف لعوػ -(4)(ىئ ی یۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ 

 -(5)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

إجر واحلسـك، ؾ ل ظذ ظ م اإلثـؿ  ,مـ ؽر أويل افضـرر,وافؼوظ   ،ؾوهلل أثبً فؾؿجوه 

   -عوفتخؾػ، وفق ـون ؾرض ظغ ٕثؿ افؼوظ 

  -لورةرايو افسـويبعٌ  ،ـون يغزو لورة ^وافـبل 

                                 
 (-2785« )افبخوري» أخرجف (1)

 (-1889« )مسؾؿ»و(، 2792« )افبخوري» أخرجف (2)

 (-1884« )مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-122: )قعيافت (4)

 (-95: )افـسوء (5)
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   .(َر َؾَده َظُدو  ـمو َحَص  ،َرهـوَُيُِ  إذا َحَض ) :ققلف

 :ظذ إظقون ضوً مقاضـ يؽقن اجلفود ؾقفو ؾرإذا لؼرر إصؾ ؾنن ثؿي 

 -، ؾقؽقن ظؾقف ؾرض ظغ، وٓ جيقز فف آكسحوبإذا حضـر ادجاهُد الصػَّ  ,1

ــــــدلقؾ ♦ ــــــوػ :وال ــــــف لع ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) :ؿقف

 -(1)(ۉ

   :وُستهـك َـ ذلؽ حالتان* 

ؾقجـقز آكسـحوب، وإوػ  :أن يؽقن افؽػور يزيـ ون ظـذ ضـعػ ادسـؾؿغ :احلال إوػ

 -إذا ؽؾى ظذ طـفؿ افظػر وً افثبوت، وخصقص

إػ ؾ ي، عةـرط أٓ خيوف ظذ افػ ـي افتـل هـق  اً أو متحقز ،فؼتول وً أن يؽقن متحرؾ :احلال الهاكق 

   -(2)ؾقفو

ؾقجـى افؼتـول ظـذ أظقـون افــوس، وهـق مـو يسـؿك جفـود  ،ر افع و عالد ادسـؾؿغإذا حصـو

 -اف ؾع

ؾنكـف يتعـغ ظـذ ــؾ واحـ  مــ ادسـؾؿغ هــوك أن  ،مـ عـالد ادسـؾؿغ اً عؾ  ؾنذا دهؿ افع وُ 

فزم ؽرهؿ افـػر إفـقفؿ،  ،جيوه  ظذ ؿ ر ضوؿتف حتك حتصؾ افؽػويي، ؾنن احتوجقا وؿصـر ظ دهؿ

افػـرض مجقـع ادسـؾؿغ، أو يؼـع  فزم إخقااؿ إظوكتفؿ، وهؽذا، حتك ؿـ  يعـؿّ  ،ّقهتؿأو ؿصـرت ؿ

 -(3)وهذا إمر فقس ؾقف خالف عغ افعؾامء ،آشتغـوء يف م اؾعي ومؼوومي افؽػور

                                 
 (-15: )إكػول (1)

 (-9.197) «ادغـل»: اكظر (2)

 افعب  ؾقف وجيوه  أح ، ـؾ ظذ يتعغ وهلذا: وجقعوً  وأظؿ افطؾى ؿتول مـ أوشع اف ؾع ؾؼتول: افؼقؿ اعـ ؿول (3)

 وٓ، واخلـ ق أح  يقم ؿغادسؾ ـجفود وهذا ؽريؿف، إذن عغر وافغريؿ أعقيف، إذن ع ون وافقف  شـق ه، عنذن

 اف ؾع ؾجفود:  ؿول أن إػ،---- دون ؾام ادسؾؿغ ِضعَػل افع و يؽقن أن اجلفود مـ افـقع هذا يف يةسط

 (-188صـ« )افػروشقي»: اكظر، وظؼالً  صـرظوً  ادذمقم اجلبون إٓ ظـف يرؽى وٓ أح ، ـؾ يؼص ه
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   .(مو اْشَتـَْػَره اإلَامُ ) :ققلف

اخلــروج أو كوشبــف مـــ افـــوس  ،ويؽــقن ذفــؽ عــلن يطؾــى اإلمــوم ،(1)إذا اشــتـػره اإلَــام ,2

 -ظذ أظقون افـوس افؼودريـ، وٓ جيقز ٕح  افتخؾػ وً ؾقؽقن حقـفو واجب ،فؾجفود

   :والدلقؾ ♦

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :ؿقفــــــــــــف -1

   .(2)(ڍ

ـِ َظبَّوٍس  -2  -(3)«َوإَِذا اْشُتـِْػْرُتْؿ َفاْكِػُروا» :َؿوَل  ^َأنَّ افـَّبِلَّ ، وح يٌ اْع

َ) :ققلف ْقَوََتاُم الر  َُ    (.اً اِط مرَعقن 

 -وَويًي هلؿ ،لؼقيًي فؾؿسؾؿغ :فزوم ثغر فؾجفود يف شبقؾ اهلل :الرَاط

   -ـوحل ود افققم ،مو خُيةـك دخقل افع و مـف :والهغر

ؾقـف ظـذ ؿـ ر  وإجُر إذ عف حُتؿك اف يور، وُيرّد ظ واُن افؽػور،  ،وافرعوط مـ أؾضؾ افعبودات

 -ؾقف مـ ادسؾؿغ إػ ذفؽ وحوجي مـ ،اخلقف يف ذفؽ افثغر

ْقٍم يِف َشبِقِؾ » :وً مرؾقظ ح يٌ شفؾ عـ شع   :ودلقؾ فضـقؾتف َُ اُط  ََ ْكَقا  اهللِِر ـَ الـدُّ ـ َِ َخْرٌ 

ا َظَؾْقَفا ََ ـا َظَؾْقَفـا ،َو ََ ْكَقا َو ـَ الدُّ
َِ ـَ اجَلـَِّ  َخْرٌ 

َِ ْقِ ُع َشْقِط َمَحِدُكْؿ  ََ ُروُحَفـا الَعْبـ ،َو َُ ْوَحـُ   ُد يِف َوالرَّ

ا َظَؾْقَفا ،َمِو الَغْدَوةُ  ،اهللَِشبِقِؾ  ََ ْكَقا َو ـَ الدُّ
َِ    -(4)«َخْرٌ 

                                 
  :ظغ ؾرض ؾقفو اجلفود يؽقن أيضوً  حوفي وعؼقً (1)

 مع فؾتعومؾ أو فؾؿ اؾعي، إفقف احتقٍ أو ؽره، يعرؾف وٓ صـق وً  يعرف ـون فق ـام، افؼتول يف إفقف احتقٍ إذا ,3

 -َعُع  وفق ؾقتعغ: فذفؽ احلوجي لس ّ  ومل هق، إٓ يعرؾف ٓ إشؾحي مـ كقع

 (-38: )افتقعي (2)

 (-1353« )مسؾؿ»و(، 1834« )افبخوري» أخرجف (3)

 (-2892« )خوريافب» أخرجف (4)
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ًُ َرُشقَل اهللِ  :َؿوَل   وح يٌ َشْؾاَمنَ  ـْ صــقاِم » :َيُؼقُل  ^َشِؿْع ـ َِ ـْقٍم َوَلْقَؾـٍ  َخـْرٌ  َُ اُط  ََ ِر

فِ  َِ اَت َجَرى َظَؾْقِف َظَؿُؾُف الَِّذي كَ  ،َصْفٍر َوقَِقا ََ ْعَؿُؾفُ َوإِْن  َُ ـَ اْلَػتَّانَ  ،َوُمْجِرَي َظَؾْقِف ِرْزُقفُ  ،اَن 
َِ  -(1)«َوَم

   -متوم افرعوط أرععقن :أمو ؿقل ادصـػ 

ْقَ» :َؿوَل  ح يٌ َأِ  ُهَرْيَرةَ  :فدلقؾف ♦ َُ ُعقَن  ََ اِط َمْر ََ    -(2)«اً ََتَاُم الر 

ظ) :ققلف سؾَِؿْغِ   ُُياِهْد َتَطقُّ َُ    (. َنْذهِنِ إٓ اً وإذا كان مَقاه 

وــون  ,حصـؾً افؽػويـي عغـره وهق مو إذا ـون جفود ضؾى، أو دؾعٍ , وً إذا ـون اجلفود لطقظ

 -ؾنكف ٓ جيقز أن خيرج إٓ وؿ  اشتلذاام ،فإلكسون أعقان أو أح مهو

َؾوْشـَتْلَذَكُف  ^َأَلك َرُجـٌؾ افـَّبِـلَّ  :ؿول ،ح يٌ ظب  اهلل عـ ظؿرو عـ افعوص  :والدلقؾ ♦

   -(3)«َفِػقِفَ  َفَجاِهْد » :َؿوَل  ،َكَعؿْ  :َؿوَل « ؟َمَحل  َوالَِدا َ » :^َؾَؼوَل افـَّبِل   ، اجِلَفودِ يِف 

مهـا ،إن مذِكـا لـؽ فجاِهـْد » : وظـ  أ  داود ظـ أ  شـعق  َّٓ فِزَّ  ،عطـوظتفام :أي, (4)«وإ

  -,ولرك اخلروج

 -وهق مؼ م ،وضوظتفام ؾرض ظغ ،وٕن اجلفود حقـفو ؾرض ـػويي

وِرَهــونِ » :ؿــول اعـــ ظبــ  افــز ـَ ــُف اْفَغــْزُو َوَوافِــَ اُه  ــقُز َف َٓ جَيُ ُجــَؾ  ــُف َأنَّ افرَّ ْؿُت
َأْو  ،َٓ ِخــاَلَف َظؾِ

و ــف يف اجلفــود» :وؿــول احلســـ افبصـــري، (5)«َأَحــُ مُهَ ًْ فــف ُأم   :وظؾِــَؿ أَن هقاهــو أن جيؾــس ،إذا أذَكــ

   -(6)«ؾؾقجؾس

                                 
 (-1913« )مسؾؿ» أخرجف (1)

« اإلرواء» يف إفبوين وضعػف ،(4.323« )افةومقغ مسـ » يف وافطزاين ،(5.328) «صقبي أ  اعـ» أخرجف (2)

(5.23-) 

 (-2549« )مسؾؿ»و(، 3994« )افبخوري» أخرجف (3)

 يف واحلوـؿ(، 422« )حبون اعـ»و، (1492« )يعذ أعق»و(، 2539« )داود أعق»و(، 18.249« )أَ » أخرجف (4)

 (-5.21« )اإلرواء» يف إفبوين وصححف(، 26 .9« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.193« )ادست رك»

 (-5.49) «آشتذـور»: اكظر (5)

 ؾؼف»و(، 21 .3) «وافزيودات افـقادر»و(، 52 .1) افؼرضبل اهلل ظب  ٕ  «اجلفود أعقاب يف اإلكجود»: اكظر (6)

 (-1.392) «افبكي احلسـ
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ُد اإل) :ققلف َتَػؼَّ َُ    .(سرِ اْلـؿَ َاُم َجْقَشف ظـَد و

ٓ مــ ــل يؿــع  :أو عؿـ يثـؼ عـف مــ أهـؾ اخلـزة أن يتػؼـ  اجلـقش ،جيى ظذ اإلموم عـػسف

 -ظؾقف أٓت احل يثي سوكحقه، ويؼو ،وخققل وشالح ،ورواحؾ ،يصؾ  فؾحرب مـ رجول

 -وذفؽ ٕن وجقد ادخذل يمثر يف افـػقس، ويقهـ افعزم يف اجلقش

َل واْلـؿُ ْؿـَُع وَُ ) :ققلف    .(ْرِجَػ اْلـؿُ َ ذ 

ل  -ويزه   ؾقف ،مـ يثّبط اهلؿؿ ظـ اجلفود :اد ذ 

 -وؿقة ظ وهؿ ،وافضعػ يف ؿؾقب ادسؾؿغ عتح ثف عضعػفؿ ل اخلقَف ؾؼِ مـ يُ  :ادرجػ

ولػريـؼ  ،فةـ ة ضــررهؿ ظـذ اجلـقش يف لػتقـً ظضـ ه :ؾوإلموم يؿـع مةورـي مثؾ هـمٓء

 -ـؾؿتف

   -، ويةـقع آختالف وافػرؿي عقـفؿ، وـذا اجلوشقسةيمجٍ افػتـ عغ افغزاومثؾفؿ مـ 

َع َعَد ) :ققلف َُ َؾ يف َِداُتِف الر ـَػ  ُُ ْجَعِ  الهُؾَث َعَده ،ُؿسِ اْلـُ  ولف من     .(ويف الرَّ

 :دصـؾحي :افزيودة ظذ افسفؿ افذي يلخذه مـ افغـقؿي، خيص هبو اإلموم ععض اجلـقش :الـػؾ

 -واؿتحوم خطر، وكحقهـؿزي  شعل، 

أكف إذا دخـؾ اجلـقش أرض افعـ و، ؾـنن اجلـقش ؿـ  حيتـوج أن يبعـٌ ععـض افســرايو  :وادراد

ؾـنن مـو ؽـؿـقه خيّؿـس  ،هـذه افســريي افتـل اؿتطعـً مــ اجلـقش ؽـقؿـي ًِ َؿــِ دفؿي ؿتوفقي، ؾـنذا ؽَ 

ؾؾؾجقش، وأمـو إن  ـوفغـقؿي، ويلا عقون مصورؾف، ثؿ يلخذ أصحوب افسـريي رعع افغـقؿي، ومو عؼل

فؿ ؾُ ػ  ـَؾـنن اإلمـوم ُيـ ،وععـ  آكتفـوء مــ افؼتـول ،ـوكً افسـريي اكطؾؼً مـ اجلقش يف أثـوء ظقدلـف

 ٌَ  -س يقزع ظذ عؼقي أؾراد اجلقشؿُ ، ومو عؼل مـ اخلُ افثؾ

ْعــَد  ^َصــِفْدُت َرُشــقَل اهللِ » :ؿــول ســؾؿي محــ يٌ حبقــى عـــ  :والــدلقؾ ََ ــَع  َُ َكَػــَؾ الرُّ

ْجَع ِ  ،ِس يِف اْلَبْدَمةِ ؿْ اْلـُ      -(1)«َوالهُُّؾَث يِف الرَّ

                                 
 واحلوـؿ(، 4835) «حبون اعـ»و(، 4.18) «افؽبر» يف وافطزاين(، 2759« )داود أعق»و(، 29.12« )أَ » أخرجف (1)

 -إفبوين وصححف(، 6.314« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 133 .2« )ادست رك» يف
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 ،مةؼي افرجعي، ومو حلؼفؿ مـ افتعـى، وظـ م افرؽبـي يف افؼتـول :والعؾ  يف الزُادة يف الرجع 

 -، ؾصعى إمراً وٕن افع و أصب  أص  حتذر

ْؾَزُم اجلقَش ضاظُتف) :ققلف َُ    .(والصُز ََعف ،و

 وش هؿ أمقرجيى ظذ أؾراد اجلقش بوه ؿ:  

ـــــف -1 ـــــف :ضوظت ، (1)(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) :فعؿـــــقم ؿقف

ـْ َمَضـاَظـِل َفَؼـْد َمَضـاَع » :^وفؼقفف  ـ ـْ َظَصـايِن َفَؼـْد َظصــك  ،اهللَََ ـ ََ ـِري ،اهللََو َِ ـْ َمَضـاَع َم ـ ََ َفَؼـْد  َو

ِري َفَؼْد َظَصايِن  ،َمَضاَظـِل َِ ـْ َظصـك َم ََ  -(2)«َو

 -طوع حقـفومو مل يلمر عؿعصـقي ؾال ي

ـَ الـَّصـق  ُ » :متقؿ اف اري  فعؿقم ح يٌ :افـص  فف -2 ُ  -(3)«الد 

 -ٕن افصز ضريؼ افـصـر وافظػر :افصز معف يف افؾؼوء -3

ائ ائ ەئ ەئ وئ ) :فعؿـقم ؿقفـف :ٓ يـمثروا افتحقـز إػ ؾ ـي ولرــفأن و

 -(4)(وئ

   .(وٓ َُيقُز الغزُو إٓ َنذكِف) :ققلف

   -أن يب ءوا افغزو وافؼتول إٓ عع  اشت ذان افؼوش  ٓ جيقز ٕؾراد اجلقش

  -أكف أظرف افـوس عحول افع و وؿقهتؿ :والعؾ 

ظؾقف، وافتصـرف ع ون إذكف، واجلقش ٓعـ  فـف مــ  (1)وٕكف بى ضوظتف، وٓ جيقز آؾتقوت

 -ؿوش  يؿتثؾ اجلؿقع ٕمره

                                 
 (-59: )افـسوء (1)

 -هريرة أ  ح يٌ مـ( 1835« )مسؾؿ»و(، 7137« )افبخوري» أخرجف (2)

 (-55« )مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-299: )ظؿران آل (4)



  

 
 اجلهااااااااااااااااا دكتااااااااااااااااا   

 
033 

 -إٓ عنذكف عطريؼ إوػؾألن ٓ جيقز افغزو  ،وٕكف إذا مل بز ادبورزة إٓ عنذكف

ْػَجَلُهْؿ َظُدو  ََيافقَن َكَؾَبف) :ققلف َُ    (.إٓ من 

ؾـناؿ حقـفـو هلـؿ أن  ،,صــره وأذاه :أي,إذا ؾوج فؿ ظـ ٌو خيـوؾقن ـؾبـف  :ُستهـك َـ ذلؽ •

   -، وفق مل يستلذكقهايؼولؾق

و يف افتـلخر مــ دـ :ؾتعغ افؼتـول ظؾـقفؿ، وٕن احلوجـي لـ ظق إفقـف ،أكف جفود دؾع :والعؾ  ♦

   -افضـرر

   .(وَُتَْؾُؽ الَغـقؿُ  َآشتقلِل ظؾقفا يف داِر احلرِب ) :ققلف

 -ومو أحلؼ عف ،عؼتول اً هل مو أخذ مـ مول حر  ؿفر :الغـقؿ 

إذا اكتفً ادعرـي، واكتصـر ادسؾؿقن، وؽـؿقا إمقال مـ افؽػور، ؾـناؿ يؿؾؽقاـو عـذفؽ، 

، ؾـقام يـراه ؟أو يف دار اإلشـالم ،هـؾ يؼسـؿفو يف دار احلـرب :ف فإلموموأمو ؿسؿتفو ؾوٕمر يرجع ؾق

 -أصؾ 

ـْ َصِفَد الَققعَ  َـ َمْهِؾ الِؼتالِ  :وهل) :ققلف َِ    .(د

ــوفغقن،  :وهــؿ ،وهــق مـــ أهــؾ افؼتــول ،افغـقؿــي لؼســؿ عــغ مـــ صــف  ادعرـــي افــذـقر، افب

   -ؿولؾ أو مل يؼولؾ شقاءافعوؿؾقن، إحرار، ادسؾؿقن، 

 ،ؾنكف ٓ يضـرب فف عسفؿ يف افغـقؿي، وإكام ُيرضخ فـف مــ افغـقؿـي ،نن تؾػ صـرٌط مـ هذهؾ

   -يعطك مـفو :أي

ـْ صِفَد الَقْقَع َ » :ؿقل ظؿر  :والدلقؾ ♦ َِ  -(2)«الَغـقؿَ  د

                                
 

ْبُؼ  وهق افَػْقت مـ اْؾتِعوٌل : آْؾتِقوُت  (1)   إِػ افسَّ
ِ
 -(2.69) مـظقر ٓعـ «افعرب فسون»: اكظر، ُيْممَتر مـ اْشتاِمر دون افقء

 اعـ وصححف(، 9.86) «افؽزى» يف وافبقفؼل(، 6.494« )صقبي أ  اعـ»و(، 5.392« )افرزاق ظب » أخرجف (2)

 (-3.239« )احلبر افتؾخقص» يف حجر
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ُؿقا يِفَّ َرُشـقَل  ،َصِفْ ُت َخْقَزَ َمَع َشوَدِا » :ودو ورد ظـ ظؿر آ  افؾحؿ ؿول َؾـَلَمَر  ^ اهللَِؾَؽؾَّ

ُه َؾُلْخِزَ َأين  َعُْؾقكٌ  ،وً ِ  َؾُؼؾ ْ ُت شـقػ ـْ ُخْرثِـل   ،َؾنَِذا َأَكو َأُجر   ِمـ
ٍ
َؿـوَل َأُعـق  ،«(1)َتوعِ اْفــؿَ َؾـَلَمَر يِل عِةــلء

ُف مَلْ ُيْسِفْؿ َففُ  :َداُودَ   -(2)َمْعـَوُه َأكَّ

ؾناؿ ٓ يعطقن مـ افغـقؿي ـسـفؿ  ،بلؾؾق ـون مع اجلقش امرأٌة، أو ظبٌ ، أو ص :وظذ هذا •

 -أهؾ افؼتول، إكام ُيرضخ هلؿ صـلٌء مـ ادتوع

   .(ُؿُس اْلـُ  فُقْ َرُج ) :ققلف

أن اإلموم أو كوشبف خيرج مخس افغـقؿي، وهذا اخلؿس جيعؾف مخسـي أشـفؿ، وهـذا اخلؿـس  :أي

   :يؽقن لقزيعف ـؤا

   -(3),مصوف  ادسؾؿغ :يأ,ومصـرؾف مصـرف افػلء ،شفؿ هلل وفرشقفف :إول

 -(4)«َردوٌد ظؾقُؽؿْ  وهق ،لقس يل َـ هذا الَػْلِل إٓ اخُلُؿَس » :^ؿقفف  :والدلقؾ ♦

 -وعـق ادطؾى ،وهؿ عـق هوصؿ ،^شفؿ فؼراعي افـبل  :الهاين

   -وٓ يةسط يف افؼراعي ـقاؿ ؾؼراء

  -ؽرهمل خيص ؾؼراء ؿراعتف، عؾ أظطك افغـل ـوفعبوس و ^ٕن افـبل  وذفؽ

 -وٕكف يمخذ عوفؼراعي ؾوشتقى ؾقف افغـل وافػؼر ـوإلرث

                                 
 -وافغـوشؿ ادتوع أراد أو، افبقً أثوث: أي: اْدََتوعِ  ُخْرثِل   (1)

(، 7.72« )افؽزى» يف وافـسوشل(، 1557« )افسمذي»و(، 2739« )داود أعق»و(، 36.279« )أَ » أخرجف (2)

(، 1.327« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4831« )حبون اعـ»و(، 2475« )اف ارمل»و(، 2855« )موجف اعـ»و

 -(5.68« )اإلرواء» يف إفبوين وصححف(، 9.31« )افؽزى» يف وافبقفؼل

 (-62 .4) «ـثر اعـ لػسـر»: اكظر (3)

 «اجلومع صحق » يف إفبوين وحسـف(، 4139« )افـسوشل»و(، 2694« )داود أعق»و(، 11.341« )أَ » أخرجف (4)

(7873)- 
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 -(1)ؾال حظ فف ؾقف ،وً ويؽقن ؽـقّ  ،ٕكف ؿ  يؽقن يتقامً  :إذا ـوكقا ؾؼراء ،شفؿ فؾقتومك :الهالث

 -ومـفؿ افػؼراء ،شفؿ فؾؿسوـغ :الراَع

 -وهؿ مـ اكؼطعً هبؿ افسبؾ يف ؽر عالدهؿ ،شفؿ ٓعـ افسبقؾ :اخلاَس

ٻ )ؿقفف لعوػ :والدلقؾؾقؼسؿف عغ مـ صف  افقاؿعي،  ،يبؼك أرععي أمخوسثؿ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ 

ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 -(2)(ڄ

ُؿ عـوؿَل افَغـِقؿـيِ )ققلف  وَشـفامِن  ،َشـْفٌؿ فـف :َأْشـُفؿٍ  :وفؾػـوِرِس ثالثـيُ  ،فؾراِجـِؾ َشـْفؿٌ  ،ثؿ ُيَؼسَّ

   (.فَػَرِشف

افـذي  :أي,افراِجـؾ  :ايؼسـؿ عـغ ادؼـولؾغ ــؤ ,وهـل إرععـي إمخـوس  ,قي افغـقؿي عؼ

 -اجلـقد افراجؾقن :فف شفؿ، ويؼوعؾف افققم ,يؽقن ظذ ِرجؾقف

  -افػورس فف ثالثي أشفؿو

 ،مشـفَؿ ُـقَم خقـَز لؾػـارِس َلَـ  مشـُفؿٍ  ^من الـبـل » :ح يٌ اعـ ظؿـر  :والدلقؾ ♦

 -(3)«فٌؿ لفوش ،شف ِن لػرِشف

 -وٕن كػع افػورس وأثره أـز مـ افراِجؾ

ُُشاِرُ  اجلقَش َش ) :ققلف ُُشاِركقَكف فق  َغـِؿَ  ،راُاُه فق  َغـَِؿْ  ـو    .(و

إذا ؽـؿً افسـريي افتل ترج مــ اجلـقش ؽـقؿـي، ؾـنن عؼقـي اجلـقش يةـورـقاؿ ؾـقام ؽـؿـقا، 

   -، وافبوؿل يؽقن فؾجقشوشبؼ أن افؼوش  يـػؾ أصحوب افسـريي افثؾٌ أو افرعع

                                 
 -وافعثقؿغ، ؿ امي اعـ: واختوره ؾؼراء، ـقاؿ يةسط ٓ: افثوين افؼقل (1)

 (-41: )إكػول (2)

 (-1762« )مسؾؿ»و(، 2863« )افبخوري» أخرجف (3)
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يف وؿــً ؽقــوب افســـريي، ؾوفســـريي لةــورك اجلــقش يف  ؿَ ـِ فــق أن اجلــقش َؽــ :وععؽــس ذفــؽ

 -افغـقؿي

ْسـَعك اْلــؿُ » :وً مرؾقظـ ح يٌ ظبـ  اهلل عــ ظؿـرو  :والدلقؾ ♦ َُ ـاُ ُهْؿ  ََ
ْسؾُِؿقَن َتَتَؽاَفـُل دِ

تِِفْؿ َمْدَكاُهؿْ  ََّ ـْ ِشـَقاُهؿْ  ،ؿْ َوُُيُِر َظَؾـْقِفْؿ َمْقَصـاهُ  ،َِِذ ـ ََ ـٌد َظـَذ  َُ ْضـِعِػِفؿْ  ،َوُهـْؿ  َُ ُهْؿ َظـَذ  ِشـدُّ َُ ـُردُّ  َُ، 

َتسـرُّيِْؿ َظَذ َقاِظِدِهؿْ  َُ    -عوٌب يف افسـريي لُرد  ظذ أهؾ افعسؽر :أعق داود وعقب ظؾقف ،(1)«...َو

 ؾؾـؿ خيـتص ععضـفؿ عوفغـقؿـي، ـلحـ  ،وــٌؾ مــفام ِردٌء فصـوحبف ،وٕن اجلؿقع جقش واح 

 -جوكبل اجلقش

  يف افبؾـ ، ومضـً  فؾع و، ؾنن ــون مؼـقامً  اً أن يؽقن اجلقش ؿوص  :وصـرط هذه ادشارك

   -ؾؾؽؾ شـريي ؽـقؿتفو ،افسـرايو

 -ومل يةورـفو أهؾ اد يـي ؾقام ؽـؿً ،ععٌ افسـرايو مـ اد يـي ^أن افـبل  :والدلقؾ ♦

َرُق َرْحُؾف ك) :ققلف فواْلَغالُّ َـ الَغـقؿِ  َُيْ  (.وَا فقف ُرْوٌح  ،ْصَ َػ اْلـؿُ إٓ السلَح و ،ؾُّ

 -أخذ صـلء مـ افغـقؿي ؿبؾ افؼسؿي :الغؾقل

 -مـ افغـقؿي وـتؿف وً صـق هق مـ أخذ  :والغاّل َـ الغـقؿ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) :وافغؾـقل مــ افؽبـوشر، ورد ذمـف يف افؼــرآن

 -(2)(ڱ

َٓ » :وً مرؾقظـ ويف افسـي ح يٌ أ  هريـرة  ـٌ َو َِ ـْم َُ ُغـؾُّ َوُهـَق  َُ ُغـؾُّ َمَحـُدُكْؿ ِحـَغ  َُ  »(3) ،

ِريِؿ اْفُغُؾقلِ اْفـؿُ َوَأمْجََع » :ؿول افـقوي ـَ اْفَؽَبوشِرِ  ،ْسؾُِؿقَن َظَذ َلْغؾِقِظ حَتْ ُف ِم  -(4)«َوَأكَّ

                                 
(، 1973« )ادـتؼك» يف اجلورود واعـ(، 2685« )موجف اعـ»و(، 2751« )داود أعق»و(، 11.587« )أَ » أخرجف (1)

 -(6712« )اجلومع صحق » يف ينإفبو وحسـف

 (-161: )ظؿران آل (2)

 (-57« )مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-12.217) فؾـقوي «مسؾؿ رشح»: اكظر (4)
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 ؟لؽـ َاذا ُػعؾ اإلَام َالغال إذا ظؾؿ مَره 

 ومـو ؾقـف روح ،وافسـالح ،ادصـحػمـو ظـ ا  ،جيى أن حيرق متوظف ورحؾف وؿً ؽؾقفف: 

  -ـوفبعر وافػرس

جـَؾ َقـد غـؾَّ » :وً مرؾقظ ح يٌ ظؿر عـ اخلطوب  :والدلقؾ ♦ فـلحِرققا  ،إذا َوجـدُتُؿ الرَّ

تاَظفُ  ق  ،عِعـفُ  :ؾؼوَل  ؟َظـفُ  وً ؾسلَل شودِ  ،وً ؾَقَج كو يف متوِظِف ُمصَحػ :، ؿول افراوي«وا ـرَقهُ  ،ََ ولصـ َّ

 -(1)عَثَؿـِفِ 

ـَْبِغـل َمْن » :اـك أن يعـذب عوفــور، وؿـول ^ؾـألن افـبـل  :ـقكف ٓ حيرق حققاكـفوأمو  َُ  َٓ ـُف  إِكَّ

َّٓ َربُّ الـَّارِ  َب َِالـَّاِر إِ َعذ  ُُ»(2()3)- 

َ اإلَـاُم َـَغ َقْسـِؿفا ،فَتُ قها َالسْقِػ  اً وإذا َغـُِؿقا َمْر ) :ققلف  ،وَوْقِػفـا ظـذ ادسـؾؿغَ  ،ُخـر 

ْض  ُُ ْسَتِؿرّ  اً قفا َخراجَرُب ظؾـو ـْ ِهَل َقِده ،اً َُ َّ ْمَخُذ ِِم ُُ.)   

   :فنن اإلَام َير َغ مَرُـ ،عوفسـقػ اً ، وأخذوهو ؿفروً إذا ؽـؿ ادسؾؿقن أرض

 وً كصـػ :عخقـز، حقـٌ ؿسـؿفو كصـػغ ^أن يؼسؿفو عـغ افغـوكؿغ، ــام ؾعـؾ افـبـل  :إول

 -عغ ادسؾؿغ وً وكصػ ،حلقاشجف وكقاشبف

                                 
« يعذ أعق»و(، 2499« )اف ارمل»و(، 1461« )افسمذي»و(، 2713« )داود أعق»و(، 1.289« )أَ » أخرجف (1)

يُ »: اْفُبَخوِري   ؿول(، 9.192« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 127 .2« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 294)  َأْصَحوعِـَو َظومَّ

قنَ   (- 4.298) حجر ٓعـ «احلبر افتؾخقص»: اكظر، «َعوضٌِؾ  َوُهقَ ، عِفِ  حَيْتَج 

« اف ٓشؾ» يف وافبقفؼل(، 239 .4« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2675« )داود أعق»و(، 7.118« )أَ » أخرجف (2)

 -(25« )افصحقحي» يف فبوينإ وصححف(، 6.32)

 عغره، ظزر وإٓ، حرق افتحريؼ رأى ؾنن: فؾؿصؾحي وكظره، اإلموم اجتفود إػ راجع إمر أن: افثوين افؼقل (3)

 -لقؿقي اعـ: واختوره
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وٓ  ،يمخـذ عــ هـل عقـ ه وً شــقي وً ن يقؿػفـو ظـذ ادسـؾؿغ، ويضــرب ظؾقفـو خراجـأ :الهاين

 ،وافعــراق ،حــغ ؾــت  افةــوم يؿؾؽفــو أحــ ، عــؾ لبؼــك إرض فؾؿســؾؿغ، ـــام ؾعــؾ ظؿــر 

 -ؾلوؿػفو ظذ ادسؾؿغ هبذه افطريؼي ،ومصـر

ـُف  :ؾـروي ،^أن ـال إمريـ ثبـً ظــ رشـقل اهلل  :ودلقؾ الت قر َغ الؼسؿ والققػ ♦ مكَّ

 -خقَز، ووقػ كصَػفا قَسَؿ كصَػ 

ًْ َظـَعَّ َؿْرَيـٌي  ،ْلءٌ ـَفْقَس هَلُـْؿ َصـ وً َفْقَٓ َأْن َأْلُرَك آِخَر افـَّوِس َعبَّوك» :ؿول وٕن ظؿر  َمـو ُؾتَِحـ

اَم َؿَسَؿ افـَّبِل   ـَ َّٓ َؿَسْؿُتَفو  َفـو ِخَزاَكـًي هَلُـؿْ  ،َخْقَزَ  ^إِ ـُ ؾقؿـػ مـع ظؾؿـف  ،(1)«َيْؼَتِسـُؿقَاَو َوَفؽِـ ل َأْلُر

 -^عؼسؿ افـبل 

أن بعـؾ إرض فؾؿسـؾؿغ، يـتػـع افــوس مـفـو، ويـ ؾعقن مؼوعـؾ ذفـؽ  :وضرُؼ  التقققػ

أو جعؾ مزرظي ؾق ؾع ظـ ـؾ أفـػ مـس مخسـامشي ريـول أجـرة ــؾ  وً ر عقتؿَ مـ ظَ  :فؿهلً فبقً ادول، 

 -شـي وكحق ذفؽ

زُِ  إػ اجتفادِ اإلَامِ  ،راِج ـَ  الْ ْرِجُع يف اْلـؿَ و) :ققلف    .(واجْلِ

أو يف  ،وأوؿػفـو اإلمـوم ،ؼـ ار اخلـراج ظـذ إرض افتـل ؽـؿفـو ادسـؾؿقنمِ  يف حت ي ِ  ادرجعُ 

ــو  وً ظقضــ :وهــل افتــل لقضــع ظــذ أؾــراد أهــؾ افذمــي,اجلزيــي ظــذ افؽػــور  ظـــ إؿــومتفؿ يف دارك

   -فو مؼ ار ل د يف افةـرعإػ كظر اإلموم، وفقس ؾق :ادرجع يف ذفؽ ,وَويتفؿ

ؾقفــو إػ اإلمــوم افــذي يتــقػ  عُ َجــُر ي وإحــقال، ؾَ ـــأاــو تتؾــػ عــوختالف إزم :والعؾــ  ♦

 -افصـرف ظذ مصوف  ادسؾؿغ، ؾرجع إفقف يف ؿبضفو

ـ َظَجَز ظـ ِظ رةِ َمْرِ ف) :ققلف ََ    .(مو َرْفِع ُِدِه ظـفا ،ُمْجِزَ ظذ إجارِها :و

   -ويعؿرهو، ؾعجز ظـ ذفؽ ،فقزرظفو :مـ إرض اخلراجقي وً اؿتطع أرض فق أن رجالً 

                                 
 (-4235« )افبخوري» أخرجف (1)
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   :فنكف َير َغ مَرُـ

   -إمو أن يمجرهو -1

 -وي ؾعفو دـ يعؿرهو ،أو أن يرؾع ي ه ظـفو -2

ولضــققع مـػعتفــو ظؾـقفؿ، ؾؽــون ٓعـ  مـــ  ،عطقؾفــولؾــال جيـقز  ،أاــو فؾؿسـؾؿغ :والعؾـ  ♦

 -إذ يف لرك ذفؽ لػقيً فؾؿـػعي :سؾؿغـل ٓ لضـقع حؼقق اد :إجبوره

ولػقيـً  ،وٕكف فق مل جُيز ٕدى ذفؽ إػ ضـقوع حّؼ أرعوب اخلراج، ويف ذفؽ ضــرر ظؾـقفؿ

 .حلؼفؿ، وذفؽ ٓ جيقز

   .(وَُيِْري فقفا ادِْراُث ) :ققلف

ث ؾناو لـتؼؾ إػ وارثف مـ عع ه، وظـذ افـقار ،هذه إرض اخلراجقي إذا موت مـ هل يف ي ه

ثف، ؾنن ظجز ظـ ذفؽ ؿقؾ فف فقلخذهو ؽرك، وفؾـقارث  :رؾع ي ك ظـفوا :أن يؼقم هبو ـام ـون مقر 

 -يؼقم هبو اً أن يمثِر هبو أح 

ْش ) :ققلف َُ ـْ َاِل  وَُخُـُس َُخُـِس  ،اً وَـا َتَرُكـقه َفَزظـ ،رٍ ـوُظْشـ ،وَخـراٍج  ،ِرٍ  كِجزُ ٍ ـوَا ُمِخَذ َ

ْص  ،فَػْللٌ  :الَغـقؿ ِ  ََ ـُُ ُِ يف     (.صالَِِّ ادسؾؿغَ َر

مو ُأِخذ مـ مول ادةـرـغ عحٍؼ عغـر ؿتـول، ؾـنن حؽؿـف حؽـؿ افػـلء، ؾقصــرف يف مصـوف  

   -وؽر ذفؽ ،وافطرؿوت ،إصالح إاور :َهؾ ،ادسؾؿغ افعومي

أن كػعفو ظوم، وهل أمقاٌل يةسك ؾقفو ادسؾؿقن، ؾقضع يف أمر يةـسك ادسـؾؿقن  :والعؾ  ♦

 .يف آكتػوع عف

ــوً  ــول رجــع مـــ ادةـــرـغ إػ  :وإكــام شــؿل احلوصــؾ ؾق  ٕن افػــلء هــق افرجــقع، وهــذا اد

 -وٓ رـوب ،جيوف خقؾإوٓ  ،ادسؾؿغ، ؾؽلكف رجع ٕصؾف، عال ؿتول

 :ع ون ؿتول مـ ادةـرـغ وهل لمخذومّثؾ ادمفػ فألمقال افتل  *

 -وهق ادول ادضـروب ظذ افؽػور :اجلزيي :إول
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 -وهق ادول ادضـروب ظذ إرض افتل ؽـؿفو ادسؾؿقن وأوؿػً :راجاخل :الهاين

فقتـوجر يف عؾـ  ادسـؾؿغ،  :وهق مو يمخذ مـ افؽوؾر احلر  إذا ضؾى إمـون :افُعةـر :الهالث

  -ٕجؾ احلاميي وآبور :ؾـلخذ ظةـر موفف

 -أمو افذم ل ؾنذا ابر ؾنكـو كلخذ مـف كصػ افعةـر

 -مـ ادسؾؿغ ع ون ؿتول :أي :وً ؾزظ همو لرـق :الراَع

 -ادتؼ م ذـره ،شفؿ اهلل ورشقفف :وادراد َف ،افغـقؿي سِ مُخُ  ُس مُخُ  :اخلاَس

   -لءوـؾ هذه إمقال جمراهو جمرى افػ
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 :قال ادملػ 

ْعَؼُد لغـِر ] ُُ ــ َتـبِ  ،جقسِ اْلــؿَ ٓ  ََ ْعِؼـُدها إٓ إَـامٌ  ،َعفؿومهـِؾ الؽتـاَِغ و َُ وٓ  ،مو كائُبـف ،وٓ 

َ  ظذ َصبِلٍّ  َُ ْعِجُز ظـفا ،وٓ َظْبدٍ  ،وٓ اَرمةٍ  ،ِجْز َُ ـ صاَر َمْهـلً  ،وٓ فؼٍر  ََ هلـا ُمِخـَذْت َــف يف آِخـِر  و

َذُلقا القاِجَ  ظؾقفؿ .ْقلِ اْلـَ   ََ َتك  ََ ْؿَتَفـُـقن ظ ،وَحُرَم قَِتاهُلؿ ،َوَجَ  َقبقُلف :و ُُ ُُطـاُل  ،ــَد َمْخـِذهاو و

ِدُّيِؿ ،ُوققُففؿ ُْ رُّ َم  .[وَُتَ

 -وإمون ،وافضامن ،افعف  :الذَ  لغ 

ي وافتـزام أحؽـوم ادّؾـ ،عةـرط عذل اجلزيي فؾؿسؾؿغ ،إؿرار ععض افؽػور ظذ ـػرهؿ : ًارظـص

 -يف ديوركو

 :أن افؽػور أرععي أؿسوم :اظؾؿ •

 -وهؿ مـ شبؼ ذـرهؿ ،أهؾ افذمي :إول

أو أحـ  مــ ادسـؾؿغ، مـّ ًة  ،وهؿ مـ دخؾ دار اإلشالم علمون مـ اإلمـوم :مستلمـقن :ينالها

 -(1)ل دة

 -وأمون يٍ ُه كَ   ُ فْ عقــو وعقـفؿ ظَ  ورٌ ـػّ  :الهالث

 -وٓ ظف  ،ومل يعؼ  فف ظؼ  ذمي ،وهؿ مـ مل يؼبؾ دظقة اإلشالم :حرعققن :الراَع

 :مجاعواإل ،والسـ  ،الؽتاب :إصؾ يف ظؼد الذَ  ♦

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) :فؿـ الؽتاب (1 چ ڇ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 -(2)(ڳ

                                 
 (-4.114) «ـثر اعـ لػسـر»: اكظر (1)

 (-29: )افتقعي (2)
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 -ؾلحوديٌ للا يف افبوب :مَا السـ  (2

 -ووؽرمه، (2)واعـ حزم ،(1)ؾؿـعؼ  ظذ جقازهو، كؼؾف اعـ هبرة :ومَا اإلمجاع (3

   -ظؼ  افذمي مـ لوشـ ديـ اإلشالمو

 وً ويسـره ومزايوه، ؾؾعؾ ذفـؽ يؽـقن ضريؼـ ،سـك فف أن يرى اإلشالمأن افؽوؾر يت :ووجف ذلؽ

 -فف فرؽى يف اف خقل ؾقف

ْعَؼُد لغِر ) :ققلف ُُ ـ َتبَِعفؿ ،ومهِؾ الؽتاَغِ  ،جقسِ اْلـؿَ ٓ  ََ    .(و

ّمي ٕصـوٍف ثالثي  :جيقز أن ُيعؼَ  ظؼُ  افذ 

 -افقفقد وافـصورى :مهؾ الؽتاَغ :إول

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ) :ؿقفف :والدلقؾ ♦

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 -ؾجعؾ اجلزيي لمخذ خوصًي مـ أهؾ افؽتوب، ؾؾؿ جيز ؿبقهلو مـ ؽرهؿ ،(ڳ

 :وهـل,ـوفسـومرة  ،، وإن مل يؽقكـقا مــ ؿـقمفؿَـ تبع القفقد والـصارى ظـذ دُــفؿ :الهاين

   -أو ظجامً  وً ـوكقا ظرعوافعزة عوف يـ ٓ عوفـسى، ؾسقاء  ،,افقفقدؾرق ؾرؿي مـ 

 -حؾٍي يعب ون افـور، ؾفمٓء لمخذ مـفؿ اجلزييوهؿ أصحوب كِ  :ادجقس :الهالث

ــدلقؾ ـــ ظــقف  :وال ــرَـ ع ــ  اف ــقِس  ^ منَّ رشــقَل اهللِ» :حــ يٌ ظب ـــ جَم َِ مخــَذها 

 -، وؾعؾف اخلؾػوء عع ه(3)«هجرَ 

 -(4)«ُشـُّقا ِ ِؿ شـََّ  َمْهِؾ الؽتاِب » :^وؿول 

                                 
 (-2.326) هبرة ٓعـ «افعؾامء اختالف»: اكظر (1)

 (-114 صـ) حزم ٓعـ «اإلمجوع مرالى»: اكظر (2)

 (-3157) «افبخوري» أخرجف (3)

(، 439« )افةوؾعل»و(، 6.439« )صقبي أ  اعـ»و(، 6.68« )افرزاق ظب »و(، 742« )موفؽ» أخرجف (4)

 (-7.617« )ادـر ب راف» يف ادؾؼـ اعـ وضعػف(، 9.319« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.264« )افبزار»و
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 -(1)ؾنكف ٓ ُيؼبؾ مـفؿ إٓ اإلشالم أو افسـقػ ، ا همٓء مـ افؽػورأمو مـ ظ

ْعِؼُدها إٓ إَامٌ ) :ققلف َُ    .(مو كائُبف ،وٓ 

 -فأو كوشب ،ظؼ  افذمي ٓ يص  أن يتقٓه إٓ اإلموم

سلــى ظؾقـف أمــقر ـثــرة، عخــالف ظؼــ  ل إذْ  :ؾقــف فإلمــوم حتـوُج قُ ممعــ  ؾَ  أكــف ظؼــ ٌ  :والعؾـ  ♦

ؾلجـوره افـبـل  رجـالً   كئيص  مـ ـؾ مسؾؿ حتك مــ ادـرأة ــام أجـورت أم هـوؾنكف  ،إمون

^(2)- 

َ  ظذ َصبِلٍّ ) :ققلف َُ ْعِجُز ظـفا ،وٓ َظْبدٍ  ،وٓ اَرمةٍ  ،وٓ ِجْز َُ    .(وٓ فؼٍر 

   :ٓ لضـرب ظؾقفؿ اجلزيي وً فؽـ اشتثـك افعؾامء أؿقام ،اجلزيي لؽقن ظذ ظؿقم افؽػور

   -وإظؿك ،واخلـثك ادةؽؾ ،وادرأة ،افصبل (1

 -أاؿ فقسقا مـ أهؾ افؼتول :والعؾ  ♦

 -افراهى يف صقمعتف، وفق ـون مقشـراً  (2

 -(3)ظذ ادرأة وافصبل افذيـ مـع مـ ؿتؾفؿ وً ؿقوش :والعؾ  ♦

 -ٕكف ٓ يؿؾؽ :افعب  (3

ؾلمــو إن  ،(4)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :فؼقفــف لعــوػ :افػؼــر افــذي يعجــز ظـفــو (4

 -ٕكف يف حؽؿ إؽـقوء :وجبً ظؾقف ،ـعيٍ َص عجز ظـفو وفق عِ ـون ٓ ي

                                 
 ادوفؽقي، ؿقل وهق ؽرهؿ، أو، صـرك أهؾ أو، ـتوب أهؾ شقاء، افؽػور مجقع مـ لمخذ اجلزيي أن: افثوين افؼقل (1)

 -وافعثقؿغ، وافسع ي، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختقور

ًُ »: وؾقف هوكئ أم ح يٌ مـ( 336« )مسؾؿ»و(، 357) «افبخوري» أخرجف (2) ـُ  َزَظؿَ ، اهللَِّ ُشقَل رَ  َيو: ُؿْؾ ل اْع فُ  ُأم   َأكَّ

ـَ  ُؾاَلنَ ، أََجْرُلفُ  َؿ ْ  َرُجالً  َؿولٌِؾ  ةَ  اْع ـْ  َأَجْرَكو َؿ ْ »: ^ اهللَِّ َرُشقُل  َؾَؼوَل ، ُهَبْرَ  -«َهوكِئٍ  ُأمَّ  َيو َأَجْرِت  َم

 -لقؿقي اعـ واختقور، قيوادوفؽ، احلـػقي ؿقل وهق اجلزيي، مـف لمخذ ادقشـر افراهى أن: افثوين افؼقل (3)

 (-286: )افبؼرة (4)
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ـ صاَر َمْهلً ) :ققلف ََ    (.ْقلِ اْلـَ  هلا ُمِخَذْت َـف يف آِخِر  و

 أهـالً  ,ـوفصـبل، وافػؼـر وافعبـ ,اجلزيي لمخذ يف آخر احلقل، ؾؿـ صور مـ افذيـ لؼ مقا 

ؾـنن ــون يف كصـػف  ،أدرك مــ احلـقل عؼـ ر مـو ،ؾناو لمخـذ مــف آخـر احلـقل ،فؾجزيي أثـوء احلقل

 -وهؽذا ،ؾـصػفو

َذُلقا القاِجَ  ظؾقفؿ) :ققلف ََ َتك  ََ    .(وَحُرَم قَِتاهُلؿ ،َوَجَ  َقبقُلف :و

إذا لّؿ ظؼ  افذمي، وعذل افؽػوُر اجلزيي افقاجبي ظؾقفؿ، ؾنكـف ٓ جيـقز حقـفـو افرجـقع، وحيـرم 

 -وأخذ أمقاهلؿ ،ظؾقـو حقـفو ؿتوهلؿ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) :ؿـقم ؿقفـفظ :والدلقؾ ♦

   .(1)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

َُق َ » :^وؿقفف  ـُْفؿْ  ،َفنِْن َمَجا َِ  -(2)«َوُكػَّ َظـُْفؿْ  ،َفاْقَبْؾ 

 -ؾنن اجلزيي لسؼط ظـف ،متوم احلقل ؿبَؾ  ُل ؾنن أشؾؿ افذم  

 -(3)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) :ؿقفف :والدلقؾ ♦

ْؿَتَفـُق) :ققلف ُُ ُُطاُل ُوققُففؿ ،ن ظـَد َمْخِذهاو ِدُّيِؿ ،و ُْ رُّ َم    (.وَُتَ

عـلن ُيطـوَل وؿـقؾفؿ،  :وذلـؽ ؿ،اؽرمـقوٓ يُ  ،قـفؿ ادسـؾؿقنهُي  ،ظـ  أخذ اجلزيي مـ افؽػور

 :وبر أي هيؿ ظـ  أخـذهو، أي ،واف اؾع ؿوشامً  وً ؾال لمخذ مبوصـرة حتك يتعبقا، ويؽقن أخذ جوفس

  -لمخذ عؼقة

 -(4)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) :ؿقفف :والدلقؾ ♦

                                 
 (- 1: )ادوش ة (1)

 -احلصقى عـ عري ة ح يٌ مـ( 1731) «مسؾؿ» أخرجف (2)

 (-38: )اإلكػول (3)

 (-29: )افتقعي (4)
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ومـع ــؾ  ،فقحصؾ افصغور :لقا هبولـذفؽ ٓ يؼبؾ مـفؿ أن يرشؾقهو مع أح ، عؾ ٓ ع  أن ي

عقن ظـ  أخذهو َٓ َكْقطَ  ،عِاَل َشْقطَ » :فؼقل ظؿر  :هذا ؾال ُيعذَّ  -(2)«(1)َو

 

 

 

 

 

 

                                 
َٓ  َشْقطٍ  عاَِل » (1) ٍب  عاَِل  َأْي : «َكْقطٍ  َو َٓ ، ََضْ  (-114) إثر ٓعـ «افـفويي»: اكظر، َلْعؾقؼ َو

 (-114« )إمقال» يف ظبق ة أعق جفأخر (2)
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 لااااافص

 :قال ادملػ 

ْؾَزُم اإلَاَم َمْخُذهؿ َُِ ْؽِؿ اإل] َُ  ،وإقاَـِ  احلـدودِ ظؾـقفؿ ،والِعـْرضِ  ،وادالِ  ،يف الـَّْػسِ  ،شلمِ و

ف َُعتؼدوَن ِحؾَّ َُعتؼدوَن ََترَُؿف دوَن َا   .فق  

ــَز ظـــ ادســؾؿغَ   فؿ التَؿقُّ َُ ْؾــِز ُُ ٍِ ـَغــِر ُشــ ،وهلــؿ َركــقُب غــِر اخلقــؾِ  ،و وٓ َُيــقُز  ،ُرٍج َنكــا

َداَلُهؿ َالسلمِ وٓ ،وٓ اْلِؼقاُم هلؿ ،َتصدُُرهؿ يف ادجالِسِ  ََ  . 

ْؿـَُعقن َـ إحداِث كـائَس  ُُ ـقـاٍن ظـذ  ،وَِــاِل َـا اهْنَـَدَم َـفـا ولـق ُطْؾـ ً  ،وََِقـعٍ  ،و َُ ــ َتعؾقـِ   َِ و

سؾِؿٍ  ساواتِ  ،َُ َُ رٍ  ،ف لفٓ  ـ إطفاِر ََخْ َِ َد َكصـ .وَجْفٍر َؽتـاِ ؿ ،وكاُققسٍ  ،وِخـزُرٍ  ،و ـقَّ مو  ،رايِن  ـوإن َهَ

ؼَ  ُُ ْؼَبْؾ َـف إٓ اإلشلُم مو دُِـُف ،رَّ َظْؽُسف    ُُ  .[و  

هذا افػصؾ ظؼ ه ادمفػ فبقون مـو يؼتضــقف ظؼـ  افذمـي، ومـو جيـى ٕهـؾ افذمـي، ومـو جيـى 

  -ظؾقفؿ

ْؾَزُم اإلَاَم َمْخُذهؿ َُِ ْؽِؿ اإلشلمِ ) :ققلف َُ    .(والِعْرضِ  ،وادالِ  ،يف الـَّْػسِ  ،و

ؾػـل  ،وافعـرض ،وادـول ،مي أحؽوم اإلشالم يف افـػسجيى ظذ اإلموم أن يطبؼ ظذ أهؾ افذ

 -أو مـ ذمل ،أو ؿطع مـ مسؾؿ ،اؿُتص مـف، شقاء ؿتؾ وً أو ؿطَع ضرؾ ،مـ َؿَتؾ مـفؿ :افـػس

ـِ » :ح يٌ أكس  :والدلقؾ ♦ ُْ ـْغَ َحَجـَر ََ ـً  ُوِجـَد َرْمُشـَفا َقـْد ُرضَّ  َُ  :َفَسـَلُلقَها ،َمنَّ َجاِر

ـْ َصـََع َهَذا َِِؽ  ُّ  ؟ُفَلنٌ  ؟ُفَلنٌ  ؟ََ ْ  ََِرْمِشَفا ،اً َحتَّك َذَكُروا َُّيُقدِ ََ يُّ َفَلَقرَّ  ،َفَلْو
َر َِـِف  ،َفُلِخَذ اْلَقُفقدِ ََ َفـَل

َجاَرةِ  ^َرُشقُل اهللِ  َرضَّ َرْمُشُف َِاحْلِ ُُ  -(1)«َمْن 

ْسؾٌِؿ ََِؽافِرٍ » :^ فؼقفف :أمو ادسؾؿ ؾنكف ٓ يؼتؾ عوفذمل َُ ْؼَتَؾ  ُُ  َٓ»(2)- 

                                 
 (-111) «افبخوري» أخرجف (1)

 (-1672« )مسؾؿ»و(، 6884) «افبخوري» أخرجف (2)
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، أو شـبف وً فق ألؾػ افذمُل مول ؽره مــ مسـؾؿ أو ذمـل، أو ؿـذف إكسـوك :ويف ادول وافعرض

   -أؿقؿ ظؾقف مو يؼوم ظذ ادسؾؿ :وكول مـ ظرضف

َرَمةٍ َزَكَقا ^َجاُلوا إَِػ الـَّبِل   ،َمنَّ الَقُفقدَ » :وؿ  ثبً ظـ اعـ ظؿر  َْ ـُْفْؿ َوا َِ َر ، ََِرُجٍؾ  ََ َفـَل

ْقِ ِع اجَلـَائِِز ِظـَْد ادَْسِجدِ  اً ا َقِرُبَفُرمِجَ  ،ِ َِ   ََ ـْ 
َِ»(1)- 

 -وٓ ؿتؾف ،ادسؾؿ ٓ جيقز فف إلالف مول افذمل، وٓ افـقؾ مـ ظرضف اوـذ

ف ،وإقاَِ  احلدودِ ظؾقفؿ) :ققلف َُعتؼدوَن ِحؾَّ َُعتؼدوَن ََترَُؿف دوَن َا     (.فق  

هق حـرام  يعتؼ ون حتريؿف، عو اً أمر اإذا ؾعؾق جيى ظذ اإلموم أن يؼقؿ احل ود ظذ أهؾ افذمي

 -ظـ  ادسؾؿغ

، أو شــرق، ؾقؼـوم ظؾقـف مـو يؼـوم ظـذ ادسـؾؿ إذا أحـ هؿ ؾؾق زكو ،وافسـرؿي ،افزكو :َهال ذلؽ

 -أو شـرق ،زكك

ـوخلؿر، وحلؿ اخلـزير، وكؽوح ادحورم ظــ   :ظذ ادسؾؿغ أمو مو يعتؼ ون حّؾف، عو هق حرامٌ 

 -وً ٕاؿ ُيَؼّرون ظذ ـػرهؿ، وهق أظظؿ جرم : يعوؿبقن ظؾقفادجقس، ؾال

 -فؽـ عؼق  أن ُيؿـعقا مـ إطفور ذفؽ عغ ادسؾؿغ

فؿ التَؿقَُّز ظـ ادسؾؿغَ ) :ققلف َُ ْؾِز ُُ    .(و

   :يتؿقزوا ظـفؿ يفظؾقفؿ أن ُم أهُؾ افذمي علن ٓ يتةبفقا عودسؾؿغ، عؾ زَ ُيؾْ 

ـوهؿ :مـفو ،يف أمقرٍ  :حال احلقاة (1 ـُ  -فبوشفؿ، وصعقرهؿ، ورـقهبؿ، و

ويةـ  افـصـورى يف  ،ؾقؿـعقن أن لؽقن ثقوهبؿ ـثقوب ادسؾؿغ، وظامشؿفؿ ـعامشـؿ ادسـؾؿغ

وشــطفؿ افزكــور، ويؿـعــقن مـــ لعؾقــؼ افصــؾبون يف أظـــوؿفؿ، وٓ يؿـعــقن مـــ ؾــوخر افثقــوب وٓ 

 -افعامشؿ، وٓ جيقز فؾؿسؾؿغ افتةبف هبؿ يف فبوشفؿ

                                 
 (-1699« )مسؾؿ»و(، 1329) «افبخوري» أخرجف (1)
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ـز  كقاصــقفؿ وهـل  :ؾال يػِرؿقن صعقرهؿ :افةعقروأمو يف  ٕن ؾرق افةـعر فؾؿسـؾؿغ، وُبَ

 -مؼ ار رعع افرأس

ـل  ظب  اهلل، وأ  لؿ ، وكحقهو عو هق يف افغوفـى  :ؾال يؽتـقن عُؽـك ادسؾؿغ :ومَا الؽـك

 -فؾؿسؾؿغ

 -علن لؽقن ؿبقرهؿ مـػردة ععق ة ظـ مؼوعر ادسؾؿغ :حال اد ت (2

ٍِ ـَغِر ُش  ،وهلؿ َركقُب غِر اخلقؾِ ) :فققل    .(ُرٍج َنكا

دــو ؾقفــو مـــ افعــز  :ؾــال يرـبــقن اخلقــؾ ٓ عــ  أن يتؿقــز أهــؾ افذمــي ظـــ ادســؾؿغ عودراـــى،

   -وافةـرف، وإكام يرـبقن احلؿر، وافبغول، واإلعؾ

 مجـوٌل  يقضـع فؾخقـؾ، وؾقـف وً وهق مو يقضع ظـذ طفـر اف اعـي، وؽوفبـ,ويرـبقاو عغر شـرج 

  وهل افزدظي، وهل ظبورةٌ , وً ؿ إـوؾ، وإكام يضعقن ظذ دواهّب ,وفطوؾي
ٍ
ـودخـ ة لقضـع  ظــ صــلء

 -,ظذ طفر احلامر

أمو أن ؾال يقج  خققل وٓ عغول، وفؽـ يتؿقزون ظـ ادسؾؿغ عسـقورات فقس ؾقفو لرؾـع، 

 -ثقؾوهذا فؾتؿ -هـ-ا« احلقض، وافعرعجقوت، ومو أصبففو» :ؿول افعثقؿغ 

 .(وٓ اْلِؼقاُم هلؿ ،وٓ َُيقُز َتصدُُرهؿ يف ادجالِسِ ) :ققلف

ر أهؾ افذمي يف ادجوفس، وٓ ُيؼوم هلؿ إذا دخؾقا    -ٓ جيقز أن يص َّ

وٓ  ،دو يف ذفؽ مـ لعظقؿفؿ، وؿ  حؽؿ اهلل ظؾقفؿ عوفصغور، عـؾ جُيَْؾسـقن يف آخـر ادجؾـس

 -هلؿ وإفقفؿ ميؼو

ا ادسؾؿغ، وؿـ  وؿـع يف ـتـوب افـصـورى يف افةـوم فعبـ افرَـ عــ أمو ُهؿ ؾعؾقفؿ أن يقؿرو

ـــؿ حــغ ظوؿــ هؿ ظؼــ  افذمــي َر » :ؽ ـْ جَمَوفِِســـَو إَِذا َأَراُدوا  ،ْسؾِِؿغَ اْفـــؿُ َوَأْن ُكــَقؿ  َوَكُؼــقَم هَلُــْؿ ِمــ

 -(1)«---ُؾقَس اْفـجُ 

                                 
 (-9.339« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.297« )ادعجؿ» يف إظرا  اعـ أخرجف (1)
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َداَلُهؿ َالسلمِ ) :ققلف ََ    .(وٓ 

 -ب أ افؽوؾر عوفسالمسؾؿ أن يَ عنمجوع افعؾامء أكف ٓ جيقز فؾؿ

ــدلقؾ ♦ ــرة أن رشــقل اهلل  :وال ــول ^حــ يٌ أ  هري ــقدَ » :ؿ ــَدُلوا اْلَقُف ــاَرى  ،َٓ َتْب َٓ الـََّص َو

َلمِ  وُه إَِػ َم ـقِؼفِ  ،َفنَِذا َلِؼقُتْؿ َمَحَدُهْؿ يِف َضِرٍُؼ  ،َِالسَّ  -(1)«َفاْ َطرُّ

 -وجى ظؾقف افردّ  ظذ ادسؾؿِ  ؾنن شؾؿ افؽوؾُر 

 -«وظؾقؽؿ» :إن صؽؽً يف لؾػظف عوفسالم ؾتؼقل :وكقػق  الردّ 

َؿ َظَؾْقُؽْؿ َمْهُؾ الؽَِتاِب َفُؼقُلقا» :وً مرؾقظ حل يٌ اعـ ظؿر   -(2)«َوَظَؾْقُؽؿْ  :إَِذا َشؾَّ

ظؾـقؽؿ افسـالم، ؿـول  :لرد ظؾقـف عؼـقل :وإن لبغ فؽ أكف لؾػظ عوفسالم، ؾؿـ افعؾامء مـ ؿول

 -هـ-ا« مؼتضـك افع ل واإلحسون وهق افذي لؼتضـقف إدفي افةـرظقيٕن هذا » :اعـ افؼقؿ

 -«وظؾقُؽؿ :افؼقلق» :ٕن هذا طوهر احل يٌ :وً مطؾؼ «وظؾقُؽؿ» :عؾ لؼقل :وؿقؾ

 -وؽره وً ومرحب ؽر افسالم ـلهالً  ل عتحقيٍ وجيقز أن لب أ افذمّ  *

ْؿـَُعقن َـ إحداِث كـائَس ) :ققلف ُُ    .(هْنََدَم َـفا ولق ُطْؾ ً وَِـاِل َا ا ،وََِقعٍ  ،و

 -وافؽػور ظؿقموً  ،ـصورى، ولطؾؼ ظذ أموــ لعب  افقفقدأموــ لعب  اف :الؽـائس

   -(3)عقعي :مػردهو ،ـصورىمؽون لعب  اف :والبقع

  :ومـفٍ ادسؾؿغ يف افتعومؾ مع أهؾ افذمي بوه معوع هؿ يؽقن علمقر* 

 - م عع  ظؼ  افذميُيؼّرون ظؾقف، وٓ هُي  ،ؾبالدمـفو ظـ  ؾت  ادسؾؿغ ف اً مو ـون مقجقد -1

 -وٓ لعؾقتفو ،وٓ حيؼ هلؿ لقشعتفو ،ٕاؿ يؿؾؽقن اشت امتفو :جيقز هلؿ لرمقؿفو -2

                                 
 (-2167« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-2163« )مسؾؿ»و(، 6258) «افبخوري» أخرجف (2)

 وؿول، «َوِشَ رٍ  ِشْ َرةٍ : ِمْثُؾ  عَِقعٌ : َواجْلَْؿعُ ، فِؾـََّصوَرى ,عِوْفَؽْنِ – َواْفبِقَعيُ »(: 1.69« )ادصبوح» يف افػققمل ؿول (3)

« ادحقط افؼومقس» يف وعـحقه، «افـََّصوَرى  ِ ُمَتَعبَّ  َظَذ  َأْيضوً  َوُلْطَؾُؼ ، اْفَقُفقدِ  ُمَتَعبَّ ُ  َواْفَؽـِقَسيُ »(: 2.542) أيضوً 

ورِ  أو، افـصورى أو، افَقُفقدِ  ُمَتَعبَّ ُ »: افؽـقسي يف وزاد( 571 صـ)  -«افُؽػَّ
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 -ةح اث معوع  ج ي إؿـعقن مـ يُ  -3

اَم ِمْص » :مو ورد ظـ اعـ ظبوس  :والدلقؾ ــَأي  ـْ أَ  ،َرْلُف اْفَعـَرُب ـٍر َمصَّ ََحـٍ  ِمـ
ِٕ ْهـِؾ َؾَؾـْقَس 

ِي َأْن َيْبـَِل ؾِقِف َعْقَعيً  مَّ  -(1)«افذ 

ٕن عــوء مـو ااـ م يعتـز عــوء يف دار  :ا م صـلء مـ معوع هؿ مـعـقا مــ إظـودة عـوشـفافق  -4

 -اإلشالم

   -(2)هوؤؾؽذفؽ ٓ جيقز هلؿ عـو هو طؾامً ؤإذا اا م عـو -5

سؾِؿٍ  ،) :ققلف َُ ـقاٍن ظذ  َُ ـ َتعؾقِ   َِ ساواتِ  ،و َُ    .(لف فٓ 

  :أصور إػ عـقون أهؾ افذمي مع أهؾ اإلشالم، ؾذـر ظ ة أمقر

ٕكـف حـؼ هلل، وٓ  :ؿـعقن مـ لعؾقي عـوشفؿ ظذ عـوء ادسؾؿغ، وفق رضـل ادسؾؿ عـذفؽيُ  ,1

   -وفق مل يالصؼقه ،ؾرق عغ أن يؽقكقا جمووريـ مالصؼغ فؾؿسؾؿ، أو ُيعّ ون مـ جراكف

ْعُؾقا» :^ظؿقم ؿقفف  :والدلقؾ ♦ َُ ْشَلُم  ْعَذ  ،إْلِ ُُ  َٓ  -(3)«َو

 -ظؾقفؿ وً ولرؾع ،ظذ ظقرات ادسؾؿغ وً ضالظاعـوء افؽوؾر  قِ ؾُ وٕن يف ظُ 

 .وٕاؿ ٓ جيقز مسوواهتؿ فؾؿسؾؿغ يف افؾبوس ؾؽذفؽ يف افبـقون

   -ـام فق اصسى أو عـك ظامرة أضقل مـ عقً ادسؾؿ ،ه أضقل مـ عـوء ادسؾؿؤإذا ـون عـو ,2

 م، أو ُيرّد افبقع، إمو أن هُت َ أكف خيّر  :فاحلؽؿ-   

                                 
(، 9.339« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 414) زكجقيف ٓعـ «إمقال»و(، 6.467« )صقبي أ  اعـ» أخرجف (1)

 (-5.194« )اإلرواء» يف إفبوين وضعػف

: واختوره ـوؾر، ظذ وفق، اهلل يؼره ٓ افظؾؿ ٕن: ــوشسفؿ مـ طؾامً  ُه م مو إظودة هلؿ أن: احلـوعؾي ظـ  افثوين افؼقل (2)

 -وافعثقؿغ «،افػروع» يف مػؾ  اعـ

 وافبقفؼل(، 1.92« )افتوريخ» يف كعقؿ وأعق(، 252 .3« )اف ارؿطـل»و(، 783) «مسـ ه» يف افرويوين أخرجف (3)

 (-2778« )اجلومع صحق » يف إفبوين وحسـف، ادزين   ظؿرو عـ ظوشذ ح يٌ مـ( 295 .6« )ىافؽز» يف
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ٕن مـو ٓ يـتؿ  :ؾال جيقز لعؾقتف ظذ عــوء مسـؾؿ ،وإذا ـون افبـوء يةسك يف مؾؽف مسؾؿ وذمل

 -اجتـوب ادحرم إٓ عف ؾفق لرم

عجــقار افـذمل، وجعؾفــو أؿصـــر مــ عـــوء افــذمل مل  اً عـــك دار أو ،فؽــ فــق أن ادســؾؿ اصـسى

 -ا مًاـوء افذمل، فؽـ ٓ لعود ظؾقف فق يـؼض ع

 -فبـوء ادسؾؿ وً سوويهؿ مُ ؤجيقز أن يؽقن عـو ,3

ـ إطفاِر ََخْرٍ ) :ققلف َِ    (.وَجْفٍر َؽتاِ ؿ ،وكاُققسٍ  ،وِخـزُرٍ  ،و

 ُؿـع مهؾ الذَ  َـ مَقر:   

 -ونواخلؿر، وـذا افػطر يف رمض ،ـؾحؿ اخلـزير :ظـ  ادسؾؿغ إطفور مو ـون عـقظوً  -1

ؿـقي  صــلءٌ وهق ,ـوفضـرب عوفـوؿقس  :يؿـعقن مـ إطفور صعوشر ديـفؿ يف دار اإلشالم -2

 -,عصالهتؿ إظالموً  :ضـرب عف يف معوع هؿافصقت يُ 

 -ظـ شبقؾ اهلل، وافتؾبقس ظذ افعومي دو يف ذفؽ مـ افص ّ  :يؿـعقن مـ اجلفر عؽتوهبؿ -3

ن ـتـى افؾغـي وإدب وافـحـق وحـ يٌ، دو ،وـتـى ؾؼـف ،يؿـعقن مـ صــراء مصـحػ -4

 -افتل ٓ ؿرآن ؾقفو

 -فؽػرهؿ اً ٕن يف ذفؽ إطفور :يؿـعقن مـ إطفور أظقودهؿ اف يـقي -5

َد َكص) :ققلف قَّ َؼرَّ  ،رايِن  ـوإن َهَ ُُ ْؼَبْؾ َـف إٓ اإلشلُم مو دُِـُف ،مو َظْؽُسف    ُُ    (.و  

   -مـف ذفؽكؼبؾ  إذا هتقد كصـراين، أو لـصـر هيقدي، ؾنكـو ٓ

أكــو إكـام صـوحلـوه ظـذ ؽـر اإلشـالم عــوء ظـذ ظؼـ  افذمـي، واإلشـالم ديــ حـؼ،  :والعؾ  ♦

 -هوافذي ـون ظؾقف ديـ صقف  ظؾقف ؾؾؿ يؼبؾ مـف ؽر

 -ه ظذ ديـفءأو عؼو ،ٓ كؼبؾ مـف إٓ اف خقل يف اإلشالم :وحقـفو

 :وحيـبس، وٓ يؼتـؾ ،ويضــرب ،ؾنكف هي د ,اإلشالم، وديـف افذي هق ظؾقف :أي , ؾنن أعومهو

 -ٕكف مل خيرج ظـ ديـ أهؾ افؽتوب
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 لااااافص

 : قال ادملػ

[ ِ َُ ْز ْذَل اجْلِ ََ لُّ   َ ََك الذ  سـؾِؿٍ  ،مو اْلَتَزاَم ُحْؽِؿ اإلشلمِ  ،فنن َم َُ ى ظـذ  مو  ،اً مو ِزكـ ،ََؼْتـؾٍ  :مو َتَعدَّ

سٍ  ،َقْطِع ضرٍُؼ  اْكـَتَؼَض َظْفـٌد  .مو كتاَِـف َُسـقلٍ  ،مو رشـقلِف ،ِر اهللِمو ذِْكـ ،مو إُقاِل جاشقسٍ  ،مو ََتَسُّ

ف ،وموٓدِه ،دوَن كسائِف َُ  .[وَاُلف ،َوَحؾَّ َد

 -ذـر ادمفػ يف آخر ؾصٍؾ مـ اجلفود مو يـتؼض عف ظف  افذمي

َُ ِ ) :ققلف ْز ْذَل اجْلِ ََ لُّ   َ ََك الذ     .(فنن َم

ّمُل مـ دؾع اجلزيي (1    -ف هاكتؼض ظ ،إذا امتـع افذ 

 -ؾلمر عؼتوهلؿ حتك يعطقا اجلزيي ،(1)(گ گ گ) :لعوػ ؿقفف :والدلقؾ ♦

  .(مو اْلَتَزاَم ُحْؽِؿ اإلشلمِ ) :ققلف

إذا امتـع ظـ افتـزام حؽـؿ اإلشـالم، شـقاء ؾـقام يؿــع مــف افـذمل عـو لؼـ م، أو يف ضـامن  (2

 -افـػس، وادول، وافعرض، ؾنكف يـتؼض ظف ه

سخ ـؾ حؽؿ خيوفػف، ؾال جيقز عؼوء افعف  مع ظ م افتزامـف عؿؼتضــك أن اإلشالم ك :والعؾ  ♦

 -ظف  افذمي

سؾِؿٍ ) :ققلف َُ ى ظذ  سٍ  ،مو َقْطِع ضرٍُؼ  ،اً مو ِزك ،ََؼْتؾٍ  :مو َتَعدَّ    .(مو إُقاِل جاشقسٍ  ،مو ََتَسُّ

ؿي، أو أؾرادهؿ، شقاء عزكـو عؿسـؾ ،ظذ ادسؾؿغ، وإضـرار عجامظتفؿ أن يػعؾ مو ؾقف لع    (3

   -، أو عؼطع ضريؼ، أو بسس، أو إيقاء جوشقس وكحق ذفؽوً أو عؾقاط عؿسؾؿ، وفق ـون عرض

                                 
 (-29: )افتقعي (1)
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 أن هــذه إمــقر لرمــي يف اإلشــالم، ومـوؿضــي فعؼــ  افذمــي، وؿــ  ورد ظـــ ظؿــر :والعؾــ  ♦

ؾؼـ  خؾـع  ومــ ضــرب مسـؾامً  :أكف أمر ظب افرَـ عـ ؽـؿ أن يُؾحؼ يف صؾ  أهؾ اجلزيي» :

 -(1)«ظف ه

   .(اْكَتَؼَض  .مو كتاَِف َُسقلٍ  ،مو رشقلِف ،مو ذِْكِر اهللِ) :فققل

، أو ^أو عوفرشـقل  ،ــام فـق شـّى أو شـخر عـوهلل :مـ ديــ اإلشـالم عسـقء وً إذا كول صـق  (4

 -عوفؼرآن، أو أهون افؼرآن، ؾنن ظف ه يـتؼض

ً  كاَكـْ  َتْشـُتُؿ الـبـلَّ » :ح يٌ ظع  :والدلقؾ ♦ َُّ ف ـؼفـا رجـٌؾ  ،فقـف وتَؼـعُ  ^ منَّ ُّيقد

َطَؾ الـبلُّ  ،حتك َاَتْ   َْ َفا ^ فل ََ  -(2)«د

إكَّـو مل ُكعـِط  ،فـق شـؿعُتُف فؼتؾُتـفُ  :ؾؼـول ^يةُتُؿ رشـقل اهلل  وً إنَّ راهب» :وؿقؾ ٓعـ ظؿر 

 -وٕكف ضـرر يعؿ ادسؾؿغ«، إموَن ظذ َهذا

   .(وموٓدِه ،دوَن كسائِف) :ققلف

   -كسوؤه، يبؼك ظف هؿ أوٓد هذا ادـتؼض ظف ه، وـذا

ٕاـؿ مل يػعؾـقا مـو  :يف حؼفؿ أن مقجى افـؼض ُوِجَ  مـف هق، أمو هؿ ؾوفعف  عوٍق  :والعؾ  ♦

 -هؿ وذريتفؿءدمفؿ عـ شّبف مل يسِى كسو ^يـوؿضف، وافذيـ أه ر افـبل 

ف) :ققلف َُ    (.وَاُلف ،َوَحؾَّ َد

   -وً قكف حرعقإػ ـ وً هذا افذمل افذي اكتؼض ظف ه يـتؼؾ مـ ـقكف ذمق

   -ٕكف ـوؾر حر ، وموفف لبع ف مف :ؾقحؾ  دمف :وظذ هذا •

 -ٕن ظف ه اكتؼض :إين لبً ؾال يـظر فؼقفف :وفق ؿول

                                 
 (-9.339« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1.297« )ادعجؿ» يف إظرا  اعـ أخرجف (1)

 -(5.91« )واءاإلر» يف إفبوين وصححف(، 7.69« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4362« )داود أعق» أخرجف (2)
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 ؟كقػ ُتعاَؾ َعف اإلَام 

 أو اشـسؿوؿف، أو مػودالـف عـامل، أو عؿبودفتـف  ،يعومؾ ـلشـر حر ، ؾقخر اإلمـوم عـغ ؿتؾـف

 -(1)علشـر مسؾؿ

 

 

 

 

 

[] 

                                 
، فؾرشقل حؼ ٕكف: اإلموم ؾقف خير وٓ ؿتؾف، لعغ افذمي أهؾ مـ ^ افـبل شى مـ أن: احلـوعؾي ظـ  افثوين افؼقل (1)

 اعـ: واختوره أشؾؿ، وفق، ؾقؼتؾ دقً ؿذف وٕكف عوفثلر، فؾرشقل يمخذ أكف وإصؾ، ظـف ظػو أكف كعؾؿ وٓ

 -«اإلكصوف» يف ادرداوي وصقعف ،ادذهى مـ افصحق  هق هذا: وؿول، لقؿقي
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 :قال ادملػ 

باَدَلُ  َالٍ ] َُ ََّ ِ  ،وهق  باح ٍ  ،ولق يف الذ  َُ ـػعٍ   ََ  اً غـَر ِرَـ ،كَؿَؿـرٍّ َِؿْهـِؾ محـِدمها ظـذ التلَقـدِ  ،مو 

ـَْعِؼُد َنُياٍب وَقُبقٍل َعَده ،وَقْرضٍ  َُ ساخق ،وَقْبَؾف ،و ََ  ،يف جَمْؾِِسف ،ظـف اً َُ ْؼَطُعـف  َُ  ،َطـَؾ فنن َتشـاَغَل َـ  

 .وَُِؿعاضاةٍ وهل اْلِػْعؾِقَّ ُ  ،وهل الصقغُ  الَؼْقلِقَّ ُ 

ُط الساِ   ْشَسَ ُُ ْؽَرٍه َل َحؼٍّ  ،ل َـف ـو َُ َُِصَُّّ َـ  ِِ ـومن ُؽقَن العاقُِد جائَز التََّصـ ،فل  فـل  ،رُّ

ُِ َصبِلٍّ ـَُِصَُّّ َتَص   .وَشػقٍف َغِر إِْذِن َويِلٍّ  ،رُّ

باح َ   َُ ـ رِ  ،كالَبْغـؾِ  :الـْػِع َـ غِر حاج ٍ  ومن تؽقَن العُغ   ،والػقـؾِ  ،وَِـْزِره ،وُدودِ اْلَؼـز   ،واحْلِ

ـ ،ْقَت َ اْلــؿَ و ،وادْصـَ َػ  ،راِت ـواحلشـ ،إٓ الؽؾـَ   ،وِشباِع البفائِؿ التـل َتْصـُؾَُّ لؾصـْقدِ  ْرِجَغ ـوالس 

َس َ اْلـؿُ ٓ و ،وإَْدَهاَن الـَِّجَس َ  ،الـَِّجَس  ْسِجدٍ  وَُيقزُ  ،َتـَج  ََ  .آشتصباُح  ا يف غِر 

ف ،ومن ُؽقَن َـ َالٍِؽ  ََ ؼا ََ ؼقُم  َُ ـ  ََ ْؾَؽ غـِره ،مو  َِ ى َعـِغ َالِـف َـل إِْذٍن    ،فنن َاَع  مو اْصـَسَ

ف يف اْلَعْؼــدِ  ،َُِصـََّّ  َســؿ  ُُ تـِـف َــل إِْذكـِـف و   ََّ
ى لــف يف ذِ ى ْشَسَ اْلـــؿُ وَلــِزَم  ،َصــََّّ لــف َاإلجــازةِ  ،وإن اْصــَسَ

ْؾؽ َِ فا  َِ  .اً ََعَد

باُع غُر  ُُ َّا ُفتََِّ َظـقةً اْلـؿَ وٓ  ـِ ِِم َِص ،كَلْرِض الشامِ  :ساكِ رُ  ،والعراِق  ،رَ ـو َُِصـَُّّ  ،َؾ ُتـَمجَّ وٓ 

ـُْبُ  يف مرِ ف َـ َكَلٍ  ،َقُع َكْؼِع الب رِ  َُ ْؿؾُِؽف آِخُذه ،وَصْق ٍ  ،وٓ َا  َُ  .و

ؼدور ََ َُ  ،ظذ َتسؾقِؿف اً ومن ُؽقَن   ،وَشـَؿٍؽ يف َـالٍ  ،وضـٍر يف هـقالٍ  ،وصـاِردٍ  ،ِصَُّّ َقُع آٍَِؼ فل 

غصقٍب َـ غِر غاِصبِف ََ  .مو قادٍر ظذ َمْخِذه ،وٓ 
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عؾقَ ََ ـَره ،َر ٍُ  مو ِصػ ٍ  اً ومن ُؽقَن  َُ ى َـا    َـ  ٓ لـف مو ُوِصـَػ  ،مو رآه وَجِفَؾـف ،فـنن اْصـَسَ

ْؽِػل َشَؾ ً  َُِصََّّ  َُ   . 

باُع َُحٌْؾ  ُُ ـٍ وٓ  ـٌ يف َ   ،يف َْط ـِ ـوَلَب ُْ ـػِرَد َُ ْسٌؽ يف َفْلَرتِف ،ْرٍع  َِ ٌِ  ،وٓ َكًقى يف ََتْـرٍ  ،وٓ  وصـق

ِصــَُّّ َقــُع  ،وُفْجــٌؾ وك ــُقه قبــَؾ َقْؾِعــف ،ظــذ َطْفــرٍ  َُ َس ِ اْلـــؿُ وٓ  ََ َذةِ اْلـــؿُ و ،ل ََ َـــ ظبقــٍد  وٓ ظبــدٍ  ،ـا

ــ ،هوك ــقِ  َعقَّـ َُ ــَتْهـَك ،اً وٓ اشــتهـاُ ه إٓ  ــُؾ رمَشــ وإن اْش ْمَك ُُ ــقاٍن  ــَد َـــ حق َِ ف وِجْؾ  ،َصــََّّ  ه ومضــرا

 .وظؽُسف الشْ ُؿ واحَلْؿُؾ 

ــانٍ  ََّ لكقُلــف يف َجْقفِـف كُر ََ َُِصـَُّّ َقــُع َــا  ٌٍ  ،و ــق ِل وك ــِقه يف قِْشــ ،وَِط  واحلــ    ،ِرهـوَقــُع البـاقِلَّ

 .ْشَتد  يف ُشـُْبؾِفاْلـؿُ 

عؾقَــ ََ ـُ  ــ ً  اً مو َـلْلِػ درهــٍؿ ذهبــ ،فــنن َاَظــف ََرْقِؿــف ،اً ومن ُؽـقَن الــهَؿ ـؼطـِـُع َــف  ،وفِضَّ َُ مو َــ  

َُِصََّّ  :مو َمَحُدمها ،مو َ  َاَع زٌُد وَجِفَلهُ  ،السْعرُ    .   

ةً  ،اً وإن َــاَع َقَــ وإن َــاَع َـــ  ،َصــََّّ  :َــِدرهؿٍ  ذراٍع مو َقِػقــٍز مو صــاةٍ  كــؾُّ  :اً مو َقطقعــ ،مو ُصــْزَ

ُر ِظْؾُؿـف وجَمفـقًٓ  اً مو َـاَع َعؾقَـ ،وَظْؽُسـف اً دِْرَهٍؿ إٓ دُــارمو َ ئِ   ،الصزةِ كؾَّ َقػقٍز َِدرهؿٍ  َتَعـذَّ َُ، 

ُؼْؾ كؾ  َـف  َؽذا َُ َُِصََّّ  :و   ْر َصََّّ يف ادعؾقِم َِؼْسطِف ،   َتَعذَّ َُ  .فنن   

شـاظ ََ ـُ  ،َقـَـف وَـَغ غـِره كعبـدٍ  اً ولق َاَع  ـَْؼِسـُؿ ظؾقـف الـهَؿ َُ صـقبِف صـََّّ يف كَ  :َـإجزالمو َـا 

َصـْػؼً  واحـدًة َصـََّّ يف  اً وََخْـر مو َخـلا  ،اً وُحـرّ  اً مو ظبد ،وظبَد غِره َغِر إِْذكِف ،وإن َاَع َظْبَده ،َِؼْسطِف

 .[ودُِْشَسٍ اخلقاُر إن َجِفَؾ احلاَل  ،ؾ  َِؼْسطِفاْلـَ  ويف  ،َظبِده

 .قفروع فـوَؿ  مَقر َلَ  قبؾ الش ،روع يف كتاب البققعـهذا موان الش

 :دا قبؾف َـاشب  الباب :موًٓ 

ٕن ادسؾؿ ٓ يـتؿؽـ مــ  :وع أ عوفبقع ،دو ؾرغ ادمفػ مـ افعبودات ألبعفو عؽتوب ادعومالت

   -ادول :وعو يعقـف ظذ ذفؽ ،وكحقه ،وفبوس ،وصـراب ،افعبودات إٓ عام يؼتـقف مـ ضعوم

ٕكـف ٓ خيؾـق مؽؾـػ  :افـؽـوح مـف ظـذوؿـ  ؿ ّ  ،وافبقع وافةـراء مـ أصـرف وجقه ادؽوشى

 -ؾةفقة افبطـ أهؿ مـ صفقة افػرج ،عخالف افـؽوح ،مـ عقع وصـراء وً ؽوفب
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 .تعرُػ البقع :َاكقاً 

 ،فؾؿعـقـغافؽؾؿـي وــذفؽ لؽـقن  ،اصـسى :ويطؾـؼ عؿعــك ،مص ر عوع يبقع إذا مؾـؽ :لغ 

 -ٕن ـؾ واح  مـفام يؿ  عوظف فألخذ مـف :وهق مةتؼ مـ افبوع

 -وأخذ معقض ظـف ،دؾع ظقض :يف الؾغ  والبقع :تعرُػف 

يِ  :رظاً ـص مَّ و َظَذ افتَّلعِقِ  َؽْرَ ِرعـ ،ُمَبوَدَفُي َموٍل َوَفق يف افذ  ِؿْثِؾ أَحِ مِهَ
 ،َوَؿـْرضٍ  وً أو َمـَْػَعٍي ُمَبوَحٍي عِ

 -ويلا عقون افتعريػ

وؿـ   ،افـ فقؾ ظـذ حتريؿـف إٓ مـو دل ،احلؾ واجلـقاز :إصؾ يف ادعومالت :حؽؿ البقع :َالهاً 

   :وافؼقوس ،واإلمجوع ،وافسـي ،افؽتوب :دلَّ ظذ هذا إصؾ

 -(1)(ٹ ٹ ٹ) :ؿقفف لعوػ :فؿـ الؽتاب -1

ُجَلنِ  إَِذا» :مـفو ح يٌ :أحوديٌ ـثرة :وَـ السـ  -2 َع الرَّ َُ ــُْفَ  َِاخِلَقـارِ  ،َتَبا َِ  ،َفُؽـؾُّ َواِحـٍد 

َقا َتَػرَّ َُ ا َ ْ  ََ---»(2)- 

 -وؽره ،(3)ـوعـ هبرة :كؼؾف ؽر واح  ،مـعؼ  ظذ جقازه :واإلمجاع -3

ؾـال شـبقؾ إػ افقصـقل  ،ٕن اإلكسون ؿ  حيتوج دو يف ي  صوحبف مـ أمقر اف كقو :والؼقاس -4

دـو  :ؾةــرع اهلل افبقـع ،وهـذا طؾـؿ ،أو علخذه مـف ؿســراً  ،وؿ  ٓ يتقسـر ،وً إػ مو يف ي ه إٓ عبذفف جموك

 -ؾبوشع عتحصـقؾف افثؿـفو ،ف مـ ادصؾحي فؾؿةسي عحصقل مطؾقعفؾق

باَدَلُ  َالٍ ) :ققلف َُ ََّ ِ  ،وهق  باح ٍ  ،ولق يف الذ  َُ ـػعٍ   ََ غـَر  ،كَؿَؿرٍّ َِؿْهِؾ محِدمها ظـذ التلَقـدِ  ،مو 

   (.وَقْرضٍ  اً ِرَ

   -هذا لعريػ افبقع

                                 
 (-275: )افبؼرة (1)

 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1531« )مسؾؿ»و(، 2112« )افبخوري» أخرجف (2)

 (-1.345) «افعؾامء اختالف»: اكظر (3)
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061 

  :وكؼػ معف فبقون مُجَؾف ؾـؼقل

ـوفـذهى وافةـعر  :ــؾ ظـغ مبوحـي افـػـع عـال حوجـي :ادراد َادال هــا :(َبادل  َال) :ققلف

وخـرج مـو  ،ٕاـو أظقـون مبوحـي افـػـع :ؾؽؾفو أمـقال ،وافسـقورات وافعؼورات وكحقهو ،ووكحقمه

 -ؾفذه ٓ جيقز عقعفو ،ـودقتي وـؾى افصـق  :أو افضـرورة ،أعق  افـػع ؾقف فؾحوجي

ععتـؽ هـذا افؽتـوب  :ـؼقفـؽ ،فعـغ ادقصـقؾي ؽـر ادعقــيا :ُـراد َـف :(ولـق يف الذَـ ) :ققلف

وهــق افؽتــوب ,عــ يـ  ,وهــق افؽتــوب ادعــغ ادةــور إفقــف,ؾفــذا عقــع ظــغ  ،عؽتــوب صــػتف ـــذا

 -عام يف افذمي وً معقـ وً عقع ويسؿك ,ادقصقف

 -افبقع يؼع ظذ ادـػعي ـام يؼع ظذ ادول :(مو َـػع  َباح ) :ققلف

وٓعـ  يف ادـػعـي أن  ،ؾقجقز عقعفو ،أو مـػعي شط  افبقً وكحقه ، اف ارادؿر يف :َهال ادـػع 

 -وكحق ذفؽ ،ـؿـػعي آٓت افؾفق ،ؾنن ـوكً لرمي ؾال جيقز عقعفو ،لؽقن مبوحي

 :افعؼ  يؼع ظذ ثالثي أصـقوء :(َؿهؾ محدمها) :ققلف

 -مـػعي ,3 -مول يف افذمي ,2 -مول معغ ,1

 -فثالث عوٕخرىؾقجقز عقع ـؾ واح ة مـ هذه ا

ًٌ  ،أو مطؾٌؼ  ممع ٌ  أن افبقع اكتؼوٌل  :أي :(ظذ التلَقد) :ققلف ؾـنن  :ؾخرجـً اإلجـورة ،ٓ ممؿ

 -عؾ إػ أم  معؾقم ،وفؽـفو فقسً ممع ة ،اإلجورة ؾقفو مبودفي

   :َٕرُـ :فؽـف مع هذا ٓ ي خؾ يف حّ  افبقع ،افرعو ؾقف مبودفي مول عامل :(اً غر رَ) :وققلف

وافعطـــػ يؼتضــــل  (1)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) :اهلل ظطـــػ افرعـــو ظـــذ افبقـــع ٕنَّ  -1

   -ادغويرة

 -وً ـودع وم حس وً وادحرم صـرظ ،وً وٕن افرعو لرم صـرظ -2

                                 
 (-275: )افبؼرة (1)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
060 

,ؾفق وإن ـون ؾقف صقرة افبقع مـ ادبودفـي  ،وً افؼرض ـذفؽ ٓ يسؿك عقع :(وقرض) :وققلف

ؾفـق مبودفـي معـغ عؿقصـقف يف  ،  شــيظـذ أن لردهـو ظـعَّ ععـ وً ـام فق أظطقتؽ أفـػ ريـول ؿرضـ

وفذا ؾؽؾ ؿـرض  :وٓ يراد عف ادعووضي ،فؽـ ادؼصقد مـ افؼرض هق اإلرؾوق واإلحسون ,افذمي

 -فبطؾ افؼرض يف إمقال افرعقيي وً وفق أكـو شؿقـو افؼرض عقع ،ؾفق رعو وً جرَّ كػع

ـَْعِؼُد َنُياٍب وَقُبقٍل َعَده) :ققلف َُ    (.و

 ح  أمريـافبقع يـعؼ  عل:   

 -صـقغي ؾعؾقي :الهاين- صـقغي ؿقفقي :إول

   :ؾوفصـقغي افؼقفقي لتؽقن مـ أمريـ *

 :أو مــ يؼــقم مؼومــف ،شـقاء ـــون ادوفــؽ ،وهــق افؾػــظ افصـودر مـــ افبــوشع :اإلجيـوب :إول

 -وافقصـل وكحقمهو ،ـوفقـقؾ

 -وهق افؾػظ افصودر مـ ادةسي :افؼبقل :الهاين

   (.يف جَمْؾِِسف ،ظـف اً ساخقَُ  ،وَقْبَؾف) :ققلف

 يةسط يف اإلجيوب وافؼبقل ثالثي صـروط:   

  -لؼ م اإلجيوب ظذ افؼبقل :الشـرط إول

   -حتك يؼع افؼبقل عع  إجيوب افعؼ  :والعؾ  ♦

أو  ،إٓ إن ـون عؾػـظ إمـر ،ٓ ؾوش ة ؾقف اً ويؽقن فغق ،ؾنن لؼ م افؼبقل ظذ اإلجيوب مل يص 

 -ؾقص  ،ظـ آشتػفوم ادوضـل ادجرد

 :ؾـال حوجـي إػ أن يؼـقل ادةـسي ،ععتـؽ :ؾؼول افبوشع ؟ععـل عقتؽ :مو ـون عؾػظ إمر َهال

 -ؿبؾً

ؾـال حوجـي إػ أن  ،ععتـؽ :ؾؼـول افبـوشع ،اصـسيً مــؽ افســقورة :مو ـون عؾػظ ادوضـل َهال

 -ؿبؾً :يؼقل ادةسي
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061 

حتصـؾ مــف اف ٓفـي ظـذ  ادتبـويعغ ظـذ وجـفٍ مــ   َ ِجـأن فػظ اإلجيوب وافؼبقل وُ  :والعؾ  ♦

 -ـام فق لؼ م اإلجيوب ،ؾص  ،لراضـقفام عف

ؾـال عـ  مــ افؼبـقل  ،أو آشـتػفوم ،أو افسجـل ،أو افتؿـل ،ـودضورع :أمو فق ـون عغر ذفؽ

 -عع  اإلجيوب

 -وكحق ذفؽ ،أو أعتوع مـؽ ،أو ألبقعـل ،أو فعؾؽ ،فقتؽ لبقعـل :َهالف

َطَؾ فنن تَ ) :ققلف ََ ْؼَطُعف  َُ    (.شاَغَل َ  

 :وظؾقف كؼقل ،إن اكةغال ظـ افعؼ  علمٍر ٓ ظالؿي فف عف اكؼطع افتقايل :أي

 ،اً يســر إٓ ؾوصـالً  ،عـلن ٓ يؽـقن عقــفام ؾوصـؾ ،افتقايل عغ اإلجيوب وافؼبقل :الشـرط الهاين

   :وخرج  ذا صقرتان

ــام فـق ؿـول  ،افـذي فـقس فـف ظالؿـي عـوفبقع ــوفؽالم إجـبـل :إذا لةوؽال عام يؼطعـف :إوػ

 :ؿـول ،ودـو ؾـرغ مــ افؽـالم افطقيـؾ ،ؾتؽؾؿ ادةسي عؿقؿٍػ حصؾ معف هذا افققم ،ععتؽ :افبوشع

 ًُ    -وحقـفو ٓ ع  مـ إظودة اإلجيوب ،ٕكف لةوؽؾ عام يؼطعف :وذلؽ :ؾال يص  ،ؿبؾ

 -يف افةـراءعخالف افسؽقت افقسـر فؾتػؽر  ،وً ظرؾ وـذا افسؽقت افطقيُؾ 

 -آخر ؾال يص  يف جمؾسٍ  واإلجيوُب  إذا ـون افؼبقل يف جمؾسٍ  :الهاين

 :ــام يف حـ يٌ حؽـقؿ عــ حـزام  ^وؿـ  ؿـول  ، ادجؾـسٕاـام لػرؿـو ولغـّر  :وذلـؽ

َقا» َتَػرَّ َُ ا َ ْ  ََ َقاِر  َقا :مو َقاَل  ،اْلَبق َعاِن َِاخْلِ َتَػرَّ َُ  -(1)«...َحتَّك 

مـلخقذ مــ أدفـي اإلجيـوب  وهذا افةـرطُ  ،ويقاؾؼف افؼبقَل  طوعؼ اإلجيوُب أن ي :الشـرط الهالث

 -ٕكف ٓ يص  اإلجيوب وافؼبقل إٓ إذا لقاؾؼو :وذلؽ :وافؼبقل

 وادقاؾؼي لؽقن يف:   

 -فع م ادطوعؼي :مل يص  ،اصسيً عثامكقي :ؾؼول ،ععتؽ ععةـرة :ؾؾق ؿول :رْد الؼَ  -1

                                 
 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1532« )مسؾؿ»و(، 2979« )افبخوري» أخرجف (1)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
062 

مل  ،اصــسيً ععةـــرة ريــوٓت :ؾؼــول ،ةـــرة دوٓراتععتــؽ عع :ؾؾــق ؿــول :الـؼــدجـــس  -2

 -يص 

ــي :ؾؾــق ؿــول :يف احلؾــقل وإجــؾ -3 اصــسيً ععةـــرة  :ؾؼــول ،ععتــؽ ععةـــرة ريــوٓت حوفَّ

 -مل يص  ،ريوٓت ممجؾي

   (.وهل الصقغُ  الَؼْقلِقَّ ُ ) :ققلف

وشـبؼ أن  ،بقـعأن مو مضـك مـ ضريؼي افبقع عوإلجيوب وافؼبقل هل افصـقغي افؼقفقـي يف اف :أي

 -وؾعؾقي ،ؿقفقي :فؾبقع صـقغتغ

ؾصـ  يف ــؾ مـو لعـورف افــوس أكـف  ،افبقع عصقرة معقـي َص مل خَيُ  ٕن افةورعَ  :وإكام ؿؾـو هبذا

 -أو ؾعؾ ،مـ ؿقل ،لبويع

   (.وَُِؿعاضاةٍ وهل اْلِػْعؾِقَّ ُ ) :ققلف

   -ولؽقن عودعوضوة ،افػعؾقي :الصـقغ  الهاكق 

 صقر ثالث وعقع ادعوضوة فف:  

 -ومـ ادةسي أخذ عال فػظ ،أن يص ر مـ افبوشع إجيوب فػظل -1

 -ؿبؾً :وٓ يؼقل ،ويؿضـلافثؿـ ؾقعطقف  ،خذ هذا افؽتوب ععةـرة :َهالف

 -ومـ افبوشع إظطوء ع ون فػظ ،أن يص ر مـ ادةسي فػظ -2

 -ـًؾقعطقف افبوشع وهق شو ،وً أظطـل هبذا افريول حؾقب :ؿول ادةسي :َهالف

 -أن يتؿ افتعوضل مـ اجلوكبغ عغر لؾػظ مـفام -3

 -وجي  شؾعًي مسّعرًة ؾقضع ؿقؿتفو فؾبوشع وـالمهو شوـً ،ي خؾ لالً  :َهالف

   :صـرع يف ذـر صـروضف ،* دو ؾرغ ادمفػ مـ لعريػ افبقع ومو يتعؾؼ عف

ُط الساِ  ) :ققلف ْشَسَ ُُ    (.ل َـف ـو

 -صـرط يف شوشر افعؼقد قوه ،ادتعوؿ يـ افساضـل مـ :هذا الشـرط إول
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   :الشـرط اوالدلقؾ ظذ هذ ♦

ــف لعــوػ :َـــ الؼــرآن ,أ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) :ؿقف

 -(1)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ـْ َتَراضٍ » :وً مرؾقظ ح يٌ أ  شعق   :وَـ السـ  ,ب َ  اْلَبْقُع َظ  -(2)«إِكَّ

ْؽَرٍه َل َحؼٍّ ) :ققلف َُ َُِصَُّّ َـ     (.فل 

 -فتخؾػ صـرط افصحي :افبوشع ظذ عقع صـلء ؾوفبقع ٓ يص  إذا أـره

 هؾ افعؾؿ جيعؾقن اإلـراه يف افبقع ظذ ضـرعغأو:   

ٕكـف تؾـػ صــرط مــ صــروط  :ؾـوفبقع عوضـؾ ٓ يصـ  :عغـر حـؼ وً أن يؽقن إـراهـ :إول

 -وهق افرضو ،صحي افبقع

ؾفـذا إــراه  ،أو ادػؾس ،ول ادامضؾـام فق حؽؿ افؼوضـل عبقع م ،عحؼ وً أن يؽقن إـراه :الهاين

 -ؾقص  ،عحؼ

ِِ ـومن ُؽقَن العاقُِد جائَز التََّص ) :ققلف    (.رُّ

 -أن يؽقن ـؾ مـ افبوشع وادةسي جوشز افتصـرف :الشـرط الهاين

 -افرصـ  , افعؼؾ , افبؾقغ ,احلريي  :مـ مجع أرععي أوصوف :وجوشز افتصـرف هق

 -(3)(وئ ۇئ ۇئ ائ ەئ ەئ وئ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ ♦

َُِصَُّّ َتَص ) :ققلف ُِ َصبِلٍّ ـفل     (.وَشػقٍف َغِر إِْذِن َويِلٍّ  ،رُّ

 -ٓ لـػذ ؾنن لصـرؾوهتام ,افصبل وافسػقف وومه, مـ ؾؼ  وصػ افُرص ِ 

                                 
 (-29: )افـسوء (1)

 يف وافبقفؼل(، 4967« )حبون اعـ»و(، 278 .4« )افؽبر افتوريخ» يف وافبخوري(، 2185« )موجف اعـ» أخرجف (2)

 (-5929« )اجلومع صحق » يف إفبوين وصححف(، 17 .6« )افؽزى»

 (-5: )افـسوء (3)
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 -ؾؾؿ يص  مـ ؽر ظوؿؾ ـوإلؿرار ،أكف ؿقل يعتز فف افرضـك :والعؾ  ♦

 فؽـ لـػذ لصـرؾوت افصبل يف حوفتغ: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) :فؼقفف لعوػ :ذن وفقف عوفعؼ  وأجوزإذا أ -1

حئ  ی ی ی جئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  وئ 

خب مب   -(1)(مئ ىئ يئ جب حب 

 -وكعرف افصالح حغ يمذن فف يف افبقع يف ععض إمقر

   -إصـقوء افقسـرة مـ ادبويعوت -2

وافـقيل  ،(2) «لرشـؾفؾ اً اصـسى مــ صـبل ظصـػقر أن أعـو افـ رداء » :مو روي :والدلقؾ

 -ويؼقم ظؾقف ،افذي يتقػ موهلؿ :هق

باحَ  الـْػِع َـ غِر حاج ٍ ) :ققلف َُ    .(ومن تؽقَن العُغ 

   :ؾخرج عذفؽ أرععي أصـقوء ،أن لؽقن افعغ مبوحي افـػع مـ ؽر حوجي :الشـرط الهالث

 -ـوحلةـرات ،مو ٓ كػع ؾقف (1

 -وآٓت افؾفق ،ـوخلؿر ،فؽـفو لرمي ،مو ؾقف مـػعي (2

 -مو ؾقف مـػعي لبوح ظـ  احلوجي ـوفؽؾى (3

 -ـودقتي ،مو ؾقف مـػعي لبوح ظـ  افضـرورة (4

 -ؾفذه إصـقوء ٓ يص  عقعفو 

                                 
 (-6: )افـسوء (1)

 أظؾؿ ؾوهلل- احلـوعؾي افػؼفوء يذـره إكام، حل يثقيا ادصـػوت مـ صـلء يف مسـ اً  أج ه ومل، مقشـك أ  اعـ ذـره (2)

 -عصحتف
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   :ودلقؾ هذا الشـرط ♦

 -(1)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) :ؿقفف لعوػ :َـ الؼرآن ,أ

ُف َشِؿَع َرُشقَل  ح يٌ جوعر  :وَـ السـ  ,ب ـيَ ,َيُؼقُل َظوَم اْفَػْتِ   ^ اهللَِأكَّ ,َوُهَق عَِؿؽَّ

ْقـَع  اهللَإِنَّ » : ََ َم  َْصـــَامِ  ،ْقَت ِ اْلـــؿَ ْؿِر وَ اْلـــَ  َوَرُشـقَلُف َحــرَّ ْٕ ـِْزُـِر َوا
ـا َرُشــقَل  :َفِؼقــَؾ  ،َواخْلِ ــَ   ،اهللَُِ ُْ َمَرَم

ـُ  ؟ْقَت ِ اْلـؿَ ُصُ قَم  ُػ ا السُّ ْطَذ ِ َ ُُ َا  ـا ،َفنهِنَّ ـُ ِ َ ْدَه ُُ اُس  ،ُؾقدُ اْلــُج  َو ـا الـَـّ ْسَتْصـبَُِّ ِ َ َُ ُهـَق  ،َٓ  :َفَؼـاَل  ؟َو

ؿَّ َقاَل َرُشقُل  ،َحَرامٌ  ـاُظقهُ  اهللَإِنَّ  ،اْلَقُفقدَ  اهللَُقاَتَؾ  :ِظـَْد َذلَِؽ  ^ اهللَُِ ََ ـؿَّ  َُ ُؾـقُه  َفا مَجَ ََ َم ُصُ ق  ،دََّا َحرَّ

َؿـَفُ  ََ  -(2)«َفَلَكُؾقا 

وأهـؾ افعؾـؿ يـذـرون يف افبـوب  ،يف ذــر أمثؾـي عـو يبـوح كػعـف* ثؿ عع  ذفؽ صـرع ادمفـػ 

   (-إٓ َا اشتهـاه الشارع ،كؾ ظغ َباح  الـػع ُباح َقعفا) :وهق وً ضوعط

   (.واحْلِ رِ  ،كالَبْغؾِ ) :ققلف

 واحلامر ،قجقز عقع افبغؾؾ ،وأمف ؾرس ،ؾلعقه َور ،حققان متقف  مـ احلامر وافػرس :البغؾ

ٺ ٿ ) :وهــل افرـــقب واحلؿــؾ ،افبغــول واحلؿــر مـػعــي مبوحــيأن يف  :والعؾــ  ♦

   -(3)(ٿ ٿ ٿ

وؿــ  حؽــل  ،مـــ ؽــر كؽــر ^وٕن افـــوس يتبــويعقن ذفــؽ يف ـــؾ ظصـــر مـــ ظفــ  افـبــل 

 -(4)كؼؾف يف اإلكصوف ،اإلمجوع ظؾقف

   (.وَِْزِره ،وُدودِ اْلَؼز  ) :ققلف

حتـك إذا  ،لطقيـف ظـذ كػسـفو ،ريـرأؾخـر أكـقاع احل :وهـق ،هل دودة ُتـرج افؼـزّ  :(دود افؼز)

 -وُيؾبس ،ؽؿفو مولً

                                 
 (-2: )ادوش ة (1)

 (-1581« )مسؾؿ»و(، 2236« )افبخوري» أخرجف (2)

 (-8: )افـحؾ (3)

 (-4.279) فؾؿرداوي «اإلكصوف»: اكظر (4)
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   -وف  دود افؼز ؿبؾ أن ل ب :,عػت  افبوء وـسـرهو, (وعزره)

وؾقفــو  ،ٕاـو وإن ـوكــً حةــرة إٓ أن دودة افؼــز ضـوهرة :إكــف يصـ  عقعفــو :ؾقؼـقل ادمفـػ

 -وعزرهو يـتػع هبو إذا ـزت ،مـػعي مبوحي

دصـــق ة  :اف يــ ان :ومثوفــف ؽــر مــو شــبؼ ،جيــقز عقعفــو أن ـــؾ حةـــرة يـتػــع مـفــو فالضــاَط

 -دص اف م :وافَعَؾؼ ،افسؿؽ

   (.وِشباِع البفائِؿ التل َتْصُؾَُّ لؾصْقدِ  ،والػقؾِ ) :ققلف

  -ٕكَّف ُيـتػُع عف يف احلؿؾ ظؾقف :وذلؽ :افػقؾ جيقز عقعف

افطــر افتــل وـــذا جــقارح  ،وافػفــقد ،ـــوفـؿقر :وـــذا شــبوع افبفــوشؿ افتــل لصــؾ  فؾصـــق 

   -ٕن ؾقفو مـػعي مبوحي وهل افصـق  :وذلؽ :ؾقجقز عقعفو ،لستخ م فؾصق  ـوفصؼر وافةوهغ

ؾـال جيـقز  ،,وهـل افتـل لصـؾ  فؾصـق  ؾؼـط, عو ٓ يـتػع عف واجلقارح أمو إن ـوكً افسبوع

 -عقعفو عوٓلػوق

   -وكحقهو ،افغراب إعؼع ،اف ب ،افـؿر ،افذشى ،إش  :اَهاهل

   (.إٓ الؽؾَ  ) :ققلف

 :يص  عقعفو دو ذـر ادمفػ مجؾي عو جيقز عقعف اشتثـك أصـقوء ٓ

 وً مسـتخ م ؾفـق وإن ــون ،وهق مستثـك مــ شـبوع افبفـوشؿ افتـل لصـؾ  فؾصــق  :افؽؾى -1

  -أو ؽر معؾؿ شقاء ـون معؾامً  ،فؾصـق  إٓ أكف مـفل ظـ عقعف

َْكَصــوِري   :ودلقؾــف ْٕ ـِ اْلَؽْؾــِ   ^ اهللَِمنَّ َرُشــقَل » :حــ يٌ َأِ  َمْســُعقٍد ا َؿــ ََ ـْ   ،هَنَــك َظــ

ْفِر اْلَبِغل   ََ ـِ  ،َو  -(1)«َوُحْؾَقاِن اْلَؽاِه

   (.راِت ـواحلش) :ققلف

 -ٓ يص  عقعفو :احلةـرات -2

                                 
 (-1567« )مسؾؿ»و(، 2237« )افبخوري» أخرجف (1)
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 -أن لؽقن افعغ ؾقفو مـػعي مبوحي :ومـ صـروط صحي افبقع ،أكَّف ٓ كػع ؾقفو :والعؾ  ♦

 حلةـراتومضـك افؼقل علن مـ ا:   

 -وافعؾؼ دص اف م ،ـوف ي ان فؾصـق  :ؾقص  عقعف :مو يـتػع عف ,أ

 -وؽرهو ،واخلـوؾس ،وافػراش ،ؾال يص  عقعف ـوفبعقض :مو ٓ يـتػع عف ,ب

   (.وادْصَ َػ ) :ققلف

   -ٓ جيقز عقعف :ادصحػ -3

ـِ ُظَؿَر َؿوَل  ،أن هذا روي ظـ مجوظي مـ افسؾػ :والدلقؾ ♦ ـُ  » :ؾروي ظـ اْع ُْ َودِْدُت َمين  َرَم

ْقِع  ََ ِدَي ُتَؼطَُّع يِف  ُْ  -(1)«َصاِحِػ اْلـؿَ إَ

 -(2)وادصحػ بى صـقوكتف ظـ آعتذال ،وعقعف امتفون فف ،وٕكف ـالم اهلل وفقس عامل

 -ٕكَّف اشتـؼوذ فف :أو مـ هيقـف ،فؽـ رخص احلـوعؾي يف صـراشف مـ افؽوؾر

   (.ْقَت َ اْلـؿَ و) :ققلف

   -ؾال يص  عقعفو ،أو ذـل ذـوة ؽر صـرظقي ،وهل ـؾ مو موت حتػ أكػف :قتياد -4

ْقَع اخَلْؿرِ  اهللَإِنَّ » :ح يٌ جوعر :والدلقؾ ♦ ََ َم   -(3)«َوإَْصـَامِ  ،َواخِلـِْزُرِ  ،َوادَْقَت ِ  ،َوَرُشقَلُف َحرَّ

َم َصـْق  اهللََوإِنَّ » :^وؿ  ؿول افـبل  ،ومو حرم اشتعامفف حرم ثؿـف ،وٕاو لرمي َم  اً إَِذا َحـرَّ َحـرَّ

َؿـَفُ  ََ»(4)-   

   (.ْرِجَغ الـَِّجَس ـوالس  ) :ققلف

 -افسـرجغ افـجس :عو ٓ يص  عقعف -5

                                 
 (-5.137« )اإلرواء» يف إفبوين وضعػف(، 6.27« )افؽزى» يف فؼلوافبق(، 4.287« )صـقبي أ  اعـ» أخرجف (1)

 -افعثقؿغ: واختوره: افعؾامء مجفقر مذهى وهق، عقعف جيقز أكف: افثوين افؼقل (2)

 (-1581« )مسؾؿ»و(، 2236« )افبخوري» أخرجف (3)

« افؽبر» يف طزاينواف، وصححف( 4938« )حبون اعـ»و(، 3488« )داود أعق»و(، 4.416« )أَ » أخرجف (4)

 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 6.13« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.388« )اف ارؿطـل»و(، 12.299)
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   -وادراد افـجس مـف ،ؾال يص  عقعف ،أو افروث ،هق اف مول :والسـرجغ

 ٕن افسـرجغ ؿسامن:   

 -ؾقص  عقعف ،غـؿ وافبؼر وكحقهوـوف ،وهق روث مو يمـؾ حلؿف ،شـرجغ ضوهر :إول

ؾـال  ،وظـِذرة أدمـل ،ــوحلؿر وافبغـول ،ــروث مـو ٓ يمــؾ حلؿـف ،شـرجغ كجس :الهاين

 -ٕكف كجس :جيقز عقعف

َس َ اْلـؿُ ٓ و ،وإَْدَهاَن الـَِّجَس َ ) :ققلف    (.َتـَج 

  :وأؾود ـالم ادمفػ أن إدهون ثالثي أكقاع :إدهون افـجسي وادتـجسي -6

 -عال إصؽول ،ؾفذه جيقز عقعفو :أدهون ضوهرة ,1

ودهــ مـو ٓ  ،ــ هـ ادقتـي وصـحؿفو ،وهـل افتـل أصـؾفو وظقـفـو كجسـي :أدهون كجسي ,2

َُْ  ُصُ قَم » :وؾقف حل يٌ جوعر  :ؾفذه ٓ يص  عقعفو ،يمـؾ حلؿف ـا  :ْقَت ِ اْلـؿَ َمَرَم ْطـَذ ِ َ ُُ ـُف  َفنِكَّ

ـُ  ُػ ا  ،السُّ ـُ ِ َ ْدَه ُُ ا الـَّاُس  ،ُؾقدُ اْلـُج َو ْسَتْصبَُِّ ِ َ َُ مـع  ،عقعفـو :أي, -(1)«ُهَق َحَرامُ  ،َٓ » :^َفَؼاَل  ،َو

ٕاـؿ دـو حرمـً ظؾـقفؿ صـحقم ادقتـي  :فعــ افقفـقد ^وافـبـل  ،,أاؿ ذـروا أاـؿ يـتػعـقن هبـو

   -,وأـؾقا ثؿـفو ،ثؿ عوظقهو ،أذاعقهو :أي,أمجؾقهو 

 وً ـلن يؽـقن زيتـ ،فؽـ ضرأت ظؾقف افـجوشي ،يف ظقـف اً وهروهل مو ـون ض :أدهون متـجسي ,3

 ،ؾفـذا ٓ يصـ  عقعـف ،ؾلصـوعتف كجوشـي شـؼطً ؾقـف ،أو دهــ ؽــؿ وؽـره ،مـ أصجور وً مستخرج

   -(2)ظذ صحؿ ادقتي وً ؿقوش :وذلؽ

ْسِجدٍ ) :ققلف ََ    (.وَُيقُز آشتصباُح  ا يف غِر 

فؽـــ  ،فؾؿصـوعق  اً وهـق جعؾفـو وؿــقد ،هبــوجيـقز اشـتخ ام إدهــون ادتـجسـي عوٓشتصـبوح 

 -يؽقن هذا يف ؽر ادسج 

                                 
 (-1581« )مسؾؿ»و(، 2236« )افبخوري» أخرجف (1)

ف: افثوين افؼقل (2) ، افعثقؿغ: واختوره، افةوؾعقي ععض وؿقل، موفؽ ظـ روايي وهق، لطفره أمؽـ إذا عقعف يص  أكَّ

 -عقعف يص  ؾنكف وحقـفو، لطفره يؿؽـ أكف :وافقاؿع
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 -أكف يمدي إػ لـجقس ادسج  ع خوكف :والعؾ  يف ذلؽ ♦

ف ،ومن ُؽقَن َـ َالٍِؽ ) :ققلف ََ ؼا ََ ؼقُم  َُ ـ  ََ    (.مو 

 -أو مـ يؼقم مؼومف ،أن يؽقن افعؼ  مـ موفٍؽ  :الشـرط الراَع

 وافذي يؼقم مؼوم ادوفؽ أرععي:  

 -وهق مـ أذن فف عوفتصـرف يف حول احلقوة :القكقؾ (1

 -وهق افذي أذن فف عوفتصـرف عع  ادقت :القصـل (2

 -وهق افؼوشؿ ظذ ؽر ادؽؾػغ ـودجوكغ وافصغور :القيل (3

 -وهق افؼوشؿ ظذ إوؿوف :الـاطر (4

 -ؼقم مؼومفأو مـ ي ،وً ؾالع  أن يؽقن افعوؿ  موفؽ ،وهذا افةـرط هق صـرط فسوشر افعؼقد

   :والدلقؾ ظذ هذا الشـرط ♦

ــف لعــوػ :َـــ الؽتــاب -أ وافــذي يةــسط  ،(1)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) :ؿقف

 -أو مـ يؼقم مؼومف ،رضوه هق ادوفؽ كػسف

ا َلْقَس ِظـَْد َ » :وً مرؾقظ ح يٌ حؽقؿ عـ حزام  :وَـ السـ  -ب ََ  -(2)«َٓ َتبِْع 

ْؾَؽ غِره) :ققلف َِ ى ،فنن َاَع  َُِصََّّ  مو اْصَسَ    .(َعِغ َالِف َل إِْذٍن   

 ذـر ادمفػ صقرلغ تّؾػ ؾقفام صـرط ادِؾؽ:   

 -إذا عوع ِمؾؽ ؽره عال إذكف :إوػ

 -أن يستلذكفزي  عوع شـقورة ظؿرو ع ون  :صقرها

                                 
 (-29: )افـسوء (1)

 اعـ»و(، 4613« )افـسوشل»و(، 1276« )افسمذي»و(، 3593« )داود أعق»و(، 15.299« )أَ » أخرجف (2)

 يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.438« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.194« )افؽبر» يف وافطزاين(، 2187« )موجف

 (-6.448« )ادـر افب ر»
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 -إذا اصسى ععغ مول ؽره عال إذكف :الهاكق 

 -دحؿ  صوحى ادوشي عال إذكف وً هبو ـتوعؾوصسى  ،زي  معف يف جقبف موشي ريول دحؿ  :صقرها

 -وفق أجوزه ادوفؽ عع  ذفؽ ،وٓ يـػذ ،ٓ يص  افبقع وٓ افةـراء :ؾقؼقل

 -أو ملذون فف ؾقف ،ؾقات صـرط مـ صـروط افبقع وهق ـقكف مـ موفؽ :والعؾ  ♦

 -(1)* وهذه ادسلفي ظـ  افػؼفوء لسؿك لصـرف افػضقيل

ى لف يف ذِ ) :ققلف تِف َل إِْذكِفوإن اْصَسَ ف يف اْلَعْؼدِ  ،ََّ َسؿ  ُُ    (.َصََّّ لف َاإلجازةِ  ،و  

ز ؾقفـو احلـوعؾـي افتصــرف افػضـقيل إذا أراد زيـ  أن يةـسي  :وهـل ،ذـر ادمفـػ صـقرًة جيـق 

   :ؾال ع  مـ صـرضغ ،شؾعًي فعؿرو ومل يستلذكف يف ذفؽ

وإكـام يف ذمتـف  ،ععغ مول صـوحبفؾال يةسي  ،يف ذمي ادةسي :أي :أن يةسي فف يف ذمتف ,1

عؿعـك أكف ـلكف اشتؾػ مــ زمقؾـف وافتزمـف يف  ،أو مـ مول صوحبف يف ذمتف ،شقاء ـون مـ موفف ،هق

 -ذمتف حتك جيقزه

اصــسيً  :ؾقؼـقل :,ٓ يســؿل صـوحى ادــول ادةـسى فــف  :أي , أن ٓ يسـؿقف يف افعؼـ  ,2

 -دحؿٍ  مل يص  ه واصسضفؾؾق شاّم  ،دحؿ  مثالً  :وٓ يؼقل ،ـذا

 -افتصـرف إذا أجوزه ادةسي فف ؾنذا وج  هذان افةـرضون صّ  

ْؾؽاْلـؿُ وَلِزَم ) :ققلف َِ فا  َِ ى ََعَد    (.اً ْشَسَ

 -ولؽقن مـ مؾؽف ،ؾناو لؾزم ادةسي ،ادةسي فف افةـراء ومل ُيِرده إذا مل جُيز

باُع غُر ) :ققلف ُُ َّا ُفتََِّ َظـقةً اْلـؿَ وٓ  ـِ ِِم َِص ،كَلْرِض الشامِ  :ساكِ    (.والعراِق  ،رَ ـو

 -ومل ُيؼسؿ ،وؽؾبي اً مو ؾتحف ادسؾؿقن ؿفر :أي :مو ُؾت  ظـقة

                                 
 افتصـرف أمضـك ؾنن، صوحبف إجوزة ظذ مقؿقؾوً  ويؽقن، صحق  افػضقيل لصـرف أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

، لقؿقي اعـ: واختقور، اجلؿفقر ؿقل وهل، ؾقف يلذن مل صوحبف ٕن: هق فزمف يؿضف مل وإن، ص ، وأجوز

 -إعراهقؿ عـ لؿ  وؿقاه، وافعثقؿغ، عوز واعـ، وافسع ي
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 ،شــقريو :ويــ خؾ ؾقفــو ،وهــل أرض افةــوم :ومــو ُؾــتَِ  ظـــقة مـــ عــالد ادســؾؿغ ومل لؼســؿ

 ؾفذه افبؾ ان ؾتحً يف ظف  ظؿـر عــ اخلطـوب ،ومصـر ،وـذا أرض افعراق ،وإردن ،وؾؾسطغ

ٕكــف رأى أن ذفــؽ حيــرم  :عــغ افغــوكؿغ ؾؾــؿ يؼســؿفو ظؿــر  ،وً ومل ُلػــت  صــؾح اً ؿفــر 

وهق ـوٕجرة لمخذ مـفـو  ،وإكام أوؿػفو وضـرب ظؾقفو اخلراج ،إجقول افؼودمي مـ ادسؾؿغ مـفو

 -وً ؾصورت وؿػ ،ـؾ شـي

 وهذه ادسلفي ذـر ادمفػ ؾقفو أمريـ:   

 -عـقً ظذ أراضـقفو مو يتعؾؼ عودسوــ افتل :إول

 ،ٕن افصحوعي اؿتطعقا اخلطـط يف افبصــرة :وافبقع يؽقن فؾؿسوــ ٓ فألرض ،ؾقجقز عقعفو

 -وهذا إمجوع مـفؿ ،وعـقا ظؾقفو مسوــ ولبويعقهو مـ ؽر كؽر ،وافؽقؾي يف زمـ ظؿر 

 -مو يتعؾؼ عوٕرض :الهاين

 -عقع أراضـقفو كف ٓ يص إ :,وؿقل اجلؿفقر ،وهق ادذهى,يؼقل ادمفػ 

ؾتؽـقن إراضــل  ،وافقؿـػ ٓ يبـوع ،أوؿػفو ظذ ادسؾؿغ أن ظؿر  :والعؾ  يف ذلؽ ♦

 ،أمـو إؾـراد ؾؾـقس هلـؿ عقعفـو ،فؽـ إذا رأى ويل إمر ادصؾحي فبقً ادـول ؾؾـف عقعفـو ،فبقً ادول

 -(1)وإكام ي ؾعقن أجرة ـؾ ظوٍم فبقً ادول

رُ ) :ققلف    (.َؾ ُتَمجَّ

  -وإكام يص  للجرهو ؾؼط ،هذه إرض اخلراجقي ٓ جيقز عقعفو :مفػيؼقل اد

َُِصَُّّ َقُع َكْؼِع الب رِ ) :ققلف    (.وٓ 

 -ٓ يص  عقع كؼع افب ر :ؾقؼقل ادمفػ ،كبعف :أي :كؼع الب ر

                                 
 ؿقل وهذا، افبوشع مـ ع ًٓ  اخلراج يمدي افذي هق ادةسي ويؽقن، وصـراؤهو عقعفو جيقز أكف: افثوين افؼقل (1)

 -وافعثقؿغ، لقؿقي اعـ: واختقور، احلـػقي
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َلٍث اْلـؿُ » :^ؿقفف  :والدلقؾ ♦ ََ  -(1)«َوالـَّارِ  ،لِ اْلـَ  وَ  ،الَؽلِ يِف  :ْسؾُِؿقَن صـرَكاُل يِف 

 -ؾال يص  عقعف إذن ،وإكام هق فؾؿسؾؿغ ،ُؽ ؾَ ؿْ وٕن موءه ٓ يُ 

 ؟ اصسى َ ر روَ كقػ كجق  ظ  ورد من ظه ن  :فنن ققؾ 

وٓ  ،ؾال يصـ  عقعـف ،وأمو موء افب ر ،وهذا جوشز ،اصسى كػس افب ر أن ظثامن  :اجلقاب

 -وإكام يؽقن مةسهيو أحؼ عامشفو ،صـراؤه

ـُْبُ  يف مرِ ف َـ َكَلٍ وٓ َا ) :ققلف    (.وَصْق ٍ  ،َُ

 -دو شبؼ :وافؽأل وكحقه ،ٓ جيقز عقع مو كبً يف أرضف ومؾؽف مـ احلطى

ْؿؾُِؽف آِخُذه) :ققلف َُ    (.و

ٕاـو مــ ادبـوح  :ؾنكـف يؿؾؽفـو عـذفؽ ،وموء افب ر إذا أخذهو افغر وحوزهو ،وافؽأل ،افعةى

 -ؾؿـ شبؼ فف مؾؽف ،افذي يةسك ؾقف افـوس

ؼدور) :ققلف ََ    (.ظذ َتسؾقِؿف اً ومن ُؽقَن 

وهذا افةــرط عولػـوق  ،ظذ لسؾقؿفو اً أن لؽقن افعغ ادبوظي مؼ ور :هذا هق الشـرط اخلاَس

  :أمقروي ل فف  ،إشؿي

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :مــــــــــ افؼـــــــــرآن -1

ويؽــقن  ،ؾنكــف شــقبقعف صــوحبف عــرخص ،وإذا ــون ادبقــع ؽــر مؼـ ور ظــذ لســؾقؿف ،(2)(ٺ

 -وهذا مـ ادقسـر ،إذا وج ه أو ؽوكامً  ،إذا مل حيصؾ ظؾقف وً ادةسي إمو ؽورم

ْقِع اْلَغَررِ  ^هنك الـبل » :ح يٌ أ  هريرة -2 ََ ـْ   -(3)«َظ

                                 
 افـبل أصحوب مـ رجؾ ظـ( 6.159) «افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3477« )داود أعق»و(، 38.174« )أَ » أخرجف (1)

 -بوينإف وصححف، ^

 (-99: )ادوش ة (2)

 -(1513« )مسؾؿ» أخرجف (3)
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 -ؾال يص  عقعف ،عودع وم وً أن مو ٓ يؼ ر ظذ لسؾؿقف يؽقن صبقف -3

  :ظذ هذا افةـرط ؾؼول يأمثؾ * ثؿ ذـر ادمفػ 

َُِصَُّّ َقُع آٍَِؼ ) :ققلف    (.فل 

شـقاء ــون يعؾـؿ  ،ٕكَّـف ٓ يؼـ ر ظـذ لسـؾقؿف :إذا أعؼ افعب  وهرب مـ شـق ه ؾال يص  عقعف

 -وفق ؿ ر ظذ حتصـقؾف ،ادةسي خزه ومؽوكف أو جيفؾف

ـْ صـراِل اْلَعْبِد َوُهَق آٌَِؼ  ^رشقل اهلل  منَّ » :ح يٌ أ  شعق   :والدلقؾ    -(2()1)«هنك َظ

   (.وصاِردٍ ) :لفقق

 -ؾقؼول ؾقفو مو ؿقؾ يف أعؼ ،افػرس اهلورب وكحقه :ومثؾف ،اجلؿؾ اهلورب :الشارد

   (.وضٍر يف هقالٍ ) :ققلف

وـذا فـق عـوع افطـر وهـق  ،وفق ـون مـ ظودلف أكف يرجع إػ ظةف ،ٓ يص  عقع افطر يف اهلقاء

  -ويف ادؽون ادع  فف وهق مػتقح ،يف عرجف

وؿـ   ،ؿـ  يتقســر هُ وصــق ُ  ،هِ فطر إذا ؿ ر ظذ افطران مل يؿؽـ لسؾقؿف إٓ عصـق ِ ن اأ :والعؾ 

 -(3)ؾقؽقن حقـفو مـ عقع افغرر ادـفل ظـف ،يتعذر

   (.وَشَؿٍؽ يف َالٍ ) :ققلف

   -وفق ـون يراه ،ٓ يص  عقع افسؿؽ يف ادوء حتك يصـق ه

                                 
(، 3.15« )اف ارؿطـل»و(، 1993« )يعذ أعق»و(، 2196« )موجف اعـ»و(، 17.479« )أَ » أخرجف (1)

 (-821« )افبؾقغ» يف حجر اعـ وضعػف(، 5.338« )افؽزى» يف وافبقفؼل

 ظذ أؿ ر أكو: افعب  فسـق  وؿول رجؾ جوء ؾنذا، قبـودغص حتصـقؾف ظذ فؼودر عقعف يص  أكف: افثوين افؼقل (2)

 عف وؿول، احلـػقي ؿقل وهق، زافً ؿ  ,افتسؾقؿ ظ م وهل, افعؾي ٕن: افبقع ؾقص : ظعَّ  ؾبعف، افعب  مـ افتؿؽـ

 -افعثقؿغ: واختوره، «اإلكصوف» يف ادرداوي وصقعف، احلـوعؾي مـ مجع

، مػتقحوً  افزج ـون أو، اهلقاء يف ـون وفق، عقعف ؾقص  افرجقع يلفػ افطر ونـ إذا أكف: ادذهى يف افثوكقي افروايي (3)

 -افعثقؿغ: واختورهو، احلـػقي ظـ  ؿقٌل  وهل، اخلقور ؾؾؾؿةسي يرجع مل إن ثؿ
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ـَؿَؽ يِف » :وً روي مرؾقظـوؿـ   ،ؾؼ  ٓ يؼ ر ظذ لسـؾقؿف ،كَّف مـ افغررأ :والعؾ  وا السَّ َٓ َتْشـَسُ

ُف َغَررٌ  :لِ اْلـَ      -(1)«َفنِكَّ

غصقٍب َـ غِر غاِصبِف) :ققلف ََ    (.مو قادٍر ظذ َمْخِذه ،وٓ 

 -اً مو ُأِخذ مـ موفؽف ؿفر :ادغصقب

ٕكَّـف ٓ  :ؾـال يصـ  دوفـؽ ادغصـقب أن يبقعـف حـول افغصـى ،وً ؾحغ يغصى مـ أحـٍ  صــق 

   :صقرلغ يص  ؾقفو عقع ادغصقبادولغ فؽـ اشتثـك  ، لسؾقؿفيؼ ر ظذ

ؾؼــول زيــ   ،زيــ  ؽصــى شـــقورة ظؿــرو :َهــال ذلــؽ ،أن يبقعــف ظــذ كػــس افغوصــى :إوػ

 -وٕن افسؾعي عق ه ،ٓكتػوء افغرر :ؾقص  ،ععـل هذه افسـقورة افتل ؽصبتفو مـؽ :فعؿرو

 ،فــ أرّدهـو :ــلن يؼـقل ،قعي عـ ون افبقـعادغصـ أن ٓ يؿــع افغوصـُى افسـؾعيَ  :فؽـ عةــرط

 -ٕكَّف عغر رضو مـ ادوفؽ :ؾفـو ٓ يص  افبقع ،ؾبعفو ظع أحسـ فؽ

ــام فـق عوظفـو ظـذ صـخٍص يلخـذهو  ،أن يبقعفو ظذ مـ يؼ ر ظذ أخذهو مـ افغوصى :الهاين

 ،غـررفعـ م اف :ؾقصـ  ،أو ظذ ؿريى مــ أؿـورب افغوصـى يؼـ ر ظـذ ردهـو ،عوفؼقة مـ افغوصى

 -وإلمؽون افؼبض

عؾقَ) :ققلف ََ    (.َر ٍُ  مو ِصػ ٍ  اً ومن ُؽقَن 

 -وً أن يؽقن معؾقم :الشـرط السادس َـ صـروط ص   البقع

إذ إن ادةـسي  ،ٕكَّف يؽقن حقـفو مـ عقـع افغـرر ادـفـل ظــف :ؾال يص  ؾنذا ـون ادبقع جمفقًٓ 

   -دخؾ يف ظؿؾقي افةـراء وهق ٓ يعرف حؼقؼي مو اصساه

                                 
 مـ مرؾقظوً ( 5.349) «افؽزى» يف وافبقفؼل(، 19.297« )افؽبر» يف وافطزاين(، 6.197« )أَ » أخرجف (1)

 وإشـوده، ظؾقف مقؿقؾوً ( 9.321) «افؽبر» يف وافطزاين(، 4.452« )صقبي أ  اعـ»و، مسعقد عـ اهلل ظب  ح يٌ

 افعؾؿ أهؾ رج  وؿ ، مسعقد اعـ وعغ عقـف وآكؼطوع، ضعقػ زيود أ  عـ يزي  ؾقف، ومقؿقؾوً  مرؾقظوً  ضعقػ

 (-275 .5) فؾ ارؿطـل «افعؾؾ»: اكظر، ادقؿقف
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 ؟وتزول اجلفال  ظـف ،كقػ كعرِ ادبقع  

 ضريؼغ مـ ضرق معرؾي ادبقع ذـر ادمفػ: 

أو أن  ،ـام فـق أراد أن يةـسي شــقورة ؾقـبغـل أن يراهـو ععقــف :علن يرى ادبقع ععقـف :الر ُ  -1

 ؾرؤيي واحـ  مــ أؿـالم صـػتفو ،يرى ععض ادبقع إذا ـون رؤيي ععضف ل ل ظذ رؤيي مجقعف ولؽػل

   -واح ة يؽػل ظـ رؤيتفو ـؾفو

   -ؿؾَ يؽػل يف عقع افَس  وً علن لقصػ افسؾعي وصػ :القصػ -2

 -اً طوهر وً أن لذـر افصػوت افتل خيتؾػ هبو افثؿـ اختالؾ :ؿؾَ وافقصػ افذي يؽػل يف افَس 

 ،وكحق ذفـؽ ،وأرضفو متسوويي ،وهل يف لؾ ـذا ،ضقهلو ـذا وً ععتؽ أرض :لؼقل :َهال ذلؽ

 -رت مـضبطي إوصوفؾفل أن صو

َره) :ققلف َُ ى َا    ْؽِػل َشَؾ ً لف مو ُوِصَػ  ،مو رآه وَجِفَؾف ،فنن اْصَسَ َُ َُِصََّّ  َ  ٓ    .)   

 :فتخؾػ هذا افةـرط :ٓ يص  ؾقفو افبقع دّو ؿرر صـرط افعؾؿ عودبقع ذـر أحقآً 

   -إذا اصسى ادةسي شؾعي وهق مل يرهو -1

أو  ،هـؾ هـل شـؽر :ـلن يرى خقةي ٓ يـ ري,هبو  مع ذفؽ طؾ جوهالً  فؽـف ،أو أكف رآهو -2

   -وحغ افتعوؿ  كسـقف ،أو رآه ؿبؾ افعؼ  ،,أو كحق ذفؽ ،رز

 -فؽـف ٓ يؽػل يف عقع افسؾؿ ،عقصٍػ  وً أو أكف اصسى صـق  -3

 -وهق ٓ يعرف صػتفو ،أكف اصسى شؾعي :وجيؿع هذه افصقر

فتعـرف افعـغ  ،وٓ صـػي ،ؾؾؿ يقج  رؤيي ،فعؾؿ عودبقعفع م ا :ؾوحلؽؿ أن افبقع ؽر صحق 

 -(1)ادبوظي

                                 
، رآه إذا اخلقور وفؾؿةسي، وكقظف جـسف ُذـر إذا، ادبقع صػي جفوفي ظـ  يص  افبقع أن:  أَ ظـ افثوكقي افروايي (1)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختورهو، وادوفؽقي، احلـقػي مذهى وهل، يرده أو، افبقع جيقز أن إمو
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ـٍ ) :ققلف باُع َُحٌْؾ يف َْط ُُ ـٌ يف َ   ،وٓ  ـِ ـوَلَب ُْ ـػِرَد َُ    (.ْرٍع 

 :ٓ لصـ افتـل ذـر مجؾـي مــ افبقـقع ؾـ ،وصـساط افعؾـؿ عـودبقعع أصور ادمفػ إػ أمـر متعؾـؼ

  :ؾؼول ،فتخؾػ صـرط افعؾؿ عودبقع

   -مو دام يف عطـ أمف ؿبؾ خروجف ،اً وع احلؿؾ وح ه مـػردٓ يب -1

 -دام يف افضـرع ؿبؾ حؾبف مو ،وـذا افؾبـ وح ه -2

 ،وٓ وصـػف ،وٓ وزكـف ،ؾلكـً ٓ لعـرف احلؿـؾ افـذي يف افـبطـ مـو كقظـف ،اجلفوفـي :والعؾ 

 -وـذا افؾبـ يف افضـرع ٓ لعرف وصػف ،وهؽذا

 -ؾؼ  يتعذر ،ؿفوؽر مؼ ور ظذ لسؾق ،وً وفؽقكف مع وم

ْسٌؽ يف َفْلَرتِف) :ققلف َِ    (.وٓ 

إذا  :مو خيرج مــ ؽـزاٍل يسـؿك ادسـؽ :هل :,هبؿز إفػ وع ون مهزللا , ؾلرة ادسؽ -3

ثؿ لـذع   ،وً وثقؼ وً ولؽقن شـرلف م ٓة ؾقفو صـلء مـ اف م ؾرعطفو رعوض ،صوده افصـقود رعط شـرلف

ضقـى  ،وً حتك يؽـقن افـ م اجلومـ  مسـؽ ،وً و يف افةعر أيومويؼطع افسـرة وي ؾـف ،افغزال عع  عذفؽ

   -ٓ يص  عقعفو :ادسؽ وؾػلرة ادسؽ هل افصـرة وؾقف ،افراشحي

 -(1)ؾفق ـوفؾمفم يف افص ف ،ادسؽ ػت  ويةوه لُ حتك  ،اجلفوفي :والعؾ 

   (.وٓ َكًقى يف ََتْرٍ ) :ققلف

فؽــ إذا صـوه ه  ،اجلفوفـي :وهـل فؾعؾـي افسـوعؼي :ٓ يص  عقـع افــقى وهـق داخـؾ افتؿـر -4

   -فع م اجلفوفي :ص  وً مػتقح

                                 
 ـوفبطقخ جقؾف يف ملـقفف مو ؼةـرـ، ولصقكف حتػظف فؾؿسؽ وظوء ٕاو: ؾقف وهل عقعفو جيقز: افثوين افؼقل (1)

، عضوظتف ؾسود إػ ذفؽ ٕدى، كػتحف أن ٓع : ؿؾـو وفق، ؽرر ؾال ؾقفو يعرؾقكف ادعرؾي وأهؾ وافتجور، وافرمون

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ اعـ: واختوره
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ٌِ ظذ َطْفرٍ ) :ققلف    (.وصق

 -ٓ يص  أن يبقع افصقف وهق ظذ طفر اف اعي -5

ــك َرُشــقُل اهللِ» :حــ يٌ اعـــ ظبــوس  :والــدلقؾ ♦ َ  ^ هَنَ ــغَّ َتَب َُ ــك  ــَرةِ َحتَّ ــِع الهََّؿ ْق ََ ـْ  ــ َظ

ٌِ َظَذ  ،َصَلُحَفا َباَع ُصق ُُ ـٍ يِف  ـرعٍ  ، َطْفرٍ َمْو  ـٍ  ،َمْو َلَب ـٍ يِف َلَب  -(1)«َمْو َشْؿ

 ,ـرجؾـف مـثالً ,ـام أكف ٓ جيـقز إؾـراد أظضـوشف  ،وٕكف متصؾ عوحلققان ؾؾؿ جيز إؾراده عوفعؼ 

 -(2)عوفبقع دون عؼقي افب ن

   (.وُفْجٌؾ وك ُقه قبَؾ َقْؾِعف) :ققلف

ـوفػجـؾ واجلـزر  ،عـوٕرض اً د مـفـو مسـتسوهل افتل يؽقن ادؼصـق ،ادُغقبوت مـ افزروع -6

   -ٓ يص  عقعفو :,واجلؿفقر,ؾودذهى  ،ووافثقم وافبصؾ وكحقه

 -(3)ؾؾؿ جيز عقعف حتك يؼؾعف ،ؾفل مبقع مل لقج  ؾقف افرؤيي وٓ افقصػ ،جلفوفيا :والعؾ 

َُِصَُّّ َقُع ) :ققلف َس ِ اْلـؿُ وٓ  ََ    (.ل

 -وععض صقره مقجقدة افققم ،وهؾقيوهق كقٌع مـ عققع اجل :عقع ادالمسي -7

 :وؿ  ؾسـرت عتػوشـر ،هل ادبويعي عؿجرد افؾؿس :وادلَس 

 -ؾفق فؽ عؽذا ،ظذ أكؽ متك دستف اععتؽ ثق  هذ :أن يؼقل -1

                                 
 وؾقف (،5.349« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.14« )اف ارؿطـل»و(، 11.338) «افؽبر» يف افطزاين أخرجف (1)

(، 6.534) صقبي أ  واعـ(، 1458) «افةوؾعل» وأخرجف، افتػرد حيتؿؾ وٓ، عرؾعف لػرد ؿ  ؾروخ عـ ظؿر

 اعـ ظذ مقؿقؾوً ( 5.349« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.15« )اف ارؿطـل»و(، 182) «ادراشقؾ» يف داود وأعق

 - «ؿقي إشـوده»(: 823) «افبؾقغ» يف احلوؾظ ؿول، ظبوس

 ٓكتػوء: افبفقؿي لتضـرر وأٓ، احلول يف جّزه: عةـرضغ افظفر ظذ افصقف عقع جيقز أكف: أَ  ظـ افثوكقي ييافروا (2)

 يف جيزه ومل لرـف ؾنذا، ويطقل يـؿق افصقف ٕن: احلول يف يؼطعف فؽـ، مرشل صقف ؾفق، ذفؽ حغ اجلفوفي

 -افعثقؿغ ورجحف، يادرداو وؿقاه، ادةسي عامل افبوشع مول اختالط إػ أدى احلول

 ؿقل وهق، مـفو طفر مو وُرشل صالحفو ع ا أكف دام مو، لؼؾع مل وإن إرض يف ادغقبوت عقع جيقز :افثوين افؼقل (3)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختقور، ادوفؽقي
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 -ؾفق فؽ عؽذا ،أي ثقب دستف مـ هذه إثقاب ادجؿقظي :أو يؼقل -2

ؾؼـ  وجـى افبقـع عغـر  ،سـً ثقعـؽأن يؼقل إذا دسً ثـق  ود :لػسـر أ  هريرة  -3

  -للمؾ

وأن افؾؿـس ؿـ  جعـؾ  ،أن ادبقع ؽر معؾقم فؾؿةـسي :* وهلو لػوشـر أخرى ـؾفو بتؿع يف

 -أمورة ٓكعؼود افبقع

 -* ؾبقع ادالمسي ٓ يص 

ـْ  ^ اهللَِمنَّ َرُشقَل » :ح يٌ أ  هريرة  :والدلقؾ ♦ َسِ  وَ اْلـؿُ هَنَك َظ ََ َذةِ اْلـؿُ َل ََ  -(1)«ـَا

 -وهؽذا ،وً ردي  وً أو ثقع ،اً ج ي  وً ؾفق ؿ  يؾؿس ثقع ،وٕجؾ افغرر واجلفوفي

َذةِ اْلـؿُ و) :ققلف ََ    (.ـا

   :وؾسـرت عتػوشـر مـفو :عقع ادـوعذة -8

 -ؾفق ظؾقؽ عؽذا ،,ضرحتف :أي,أي ثقب كبذلف إيلَّ  :أن يؼقل (1

وٓ يـظـر ــؾ واحـ  مــفام إػ ثـقب  ،أو أن يـبذ ـؾ واح  مــ ادتبـويعغ ثقعـف إػ أخـر (2

 -صوحبف

 -واكؼطع اخلقور ،ظذ أين إذا كبذلف إفقؽ فزم افبقع ،ععتؽ هذا عؽذا :أو يؼقل (3

ـْ  ^ اهللَِمنَّ َرُشقَل » :ح يٌ أ  هريرة  :والدلقؾ ♦ َسِ  وَ اْلـؿُ هَنَك َظ ََ َذةِ اْلـؿُ َل ََ  -(2)«ـَا

 -وٕجؾ وجقد افغرر واجلفوفي

   (.هَـ ظبقٍد وك قِ  دٍ وٓ ظب) :ققلف

وٓ يعـغ  ،ال يصـ  أن يبقـع شـؾعي واحـ ة مــ شـؾٍع ظــ هؾـ ،ظ م لعقغ افسـؾعي ادبوظـي -9

   -افسؾعي ادبوظي

                                 
 -(1511« )مسؾؿ»(، 2146« )افبخوري» أخرجف (1)

 -(1511) «مسؾؿ»(، 2146« )افبخوري» أخرجف (2)
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أو شـــقورة مـــ  ،أو صــوًة مـــ أؽـــومل ،,ؽــَر معــغ ُمــبفامً ,مـــ ظبقــ ي  اً ععتــؽ ظبــ  :َهالــف

 -شـقوراا

 -وعقع ؽر ادعغ جفوفي وؽرر ،ؼ ؾوفعغ ادبوظي جمفقفي حول افع ،اجلفوفي :والعؾ  ♦

َعقَّـ) :ققلف َُ    (.اً وٓ اشتهـاُ ه إٓ 

 وً ال يصـ  أن لبقـع شـؾعي ثـؿ لسـتثـل مـفـو صــق ؾـ ،اشتثـوء ؽر ادعـغ يف افسـؾعي ادبوظـي -19

 -جمفقًٓ 

 -أو أؽـومل ـؾفو إٓ واح ة ،ععتؽ شـقوراا إٓ شـقورة :صقرة ذلؽ

   :والدلقؾ ♦

ـِ الهُّـَْقا ^ هنك» :جوعر ح يٌ  -1 وافثـقـو ادـفـل  ،(2)«إَِّٓ َمْن ُتْعَؾـؿَ » :يف زيـودةو ،(1)«َظ

 -جمفقًٓ  وً أن يستثـل يف ادبقع صـق  :ظـفو

ؾؼـ  يسـتثـل أؾضـؾ مـو يف افســقورات وكحـق  ،ؾػقـف ؽـرر ،أن ادستثـك جمفقل :مـ افـظرو -2

   -ي إػ ادـوزظيدواشتثـوء ؽر ادعغ يم ،ذفؽ

ٕكـو ٓ كـ ري  :وهل افسؾعي ادبوظي ،أكـو جفؾـو ادستثـك مـف :ا جفؾـو ادستثـك ؾؿعـوهوٕكـو إذ

 -ؾتخؾػ صـرط افعؾؿ عودبقع ،موذا شـقستثـل مـفو

   -أو هذه افسـقورة ص  ،إٓ هذه افةوة :ؾنذا ظقـف علن ؿول

ْمَكُؾ رمَش ) :ققلف ُُ َِ ف وِجْؾَد وإن اْشَتْهـَك َـ حققاٍن     (.َصََّّ  ه ومضرا

 :مع جفوفي ادبقع ،* هـو ذـر ادمفػ ثالثي أصـقوء يص  عقعفو

 -يص  عقعف :ادستهـك ادعؾقم َـ ادبقع (1

                                 
 -(1536« )مسؾؿ» أخرجف (1)

(، 1918) «يعذ أعق»و(، 3889« )افـسوشل»و، وصححف( 1299« )افسمذي»و(، 3495) «داود أعق» أخرجف (2)

 (-5.394« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4971« )حبون اعـ»و(، 598« )اجلورود اعـ»و
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 وآشتهـال َـ ادبقع كقظان: 

 -ؾقص  افبقع معف :اشتثـوء إجزاء افظوهرة :إول

أو  ،ـأو افقـ ي ،ــوفرأس :عوع صوة واشـتثـك مـفـو ععـض أجزاشفـو افظـوهرة فق أن رجالً  :مثوفف

 -افرجؾغ ؾقص 

   :والدلقؾ ظذ ذلؽ ♦

َـروا  ،دا هاجر إػ اددُـ  وَعف مَق َؽر وظاَر َــ ففـرة ^من الـبل » :مو ورد :َـ إَر -1

وهـذا إثـر يـذـره ؾؼفـوء  ،«َراظل غـؿ فذه  مَق َؽر وظاَر فاصسُا َـف صاة وصــرضا لـف شـؾبفا

اصـسضا لـف رمشـفا وجؾـدها » :ويف ـتوب افػروع ،افسـييف ـتى  اً ومل أج  فف ذـر ،احلـوعؾي عال شـ 

 -«وشقاقطفا

ؾودسـتثـك وادسـتثـك مــف معؾقمـون  ،عؾ ٓ جفوفـي يف ذفـؽ ،أن اجلفوفي يسـرة :َـ الـظرو -2

 -ؾفق يراهو ،وـقكف ٓ يعرف وزاو ؾفذا ٓ يمثر ،ؾص  افبقع

   (.وظؽُسف الشْ ُؿ واحَلْؿُؾ ) :ققلف

أو ؽـر  ،أو افؽبـ  ،ـوحلؿـؾ :وهـق أن يسـتثـل أصــقوء ؽـر طـوهرة :هـالالـقع الهاين َـ آشت

 -أو جزء مـ افؾحؿ ،متؿقزة ـوفةحؿ

ـَ  ،ععتؽ هذه افةوة إٓ مو يف عطـفو مـ احلؿؾ :صقرة ذلؽ  ،أو صـحؿفو ،مـ حلؿفو قالً أو إٓ 

   -ؾال يص 

 -(1)ؿوهـو مل ُلعؾ ،ؿؾَ عْ قو إٓ أن لُ ـْاك ظـ افثُ  ^أن افـبل  :والدلقؾ ♦

   -أن اشتثـوء ادجفقل مـ ادعؾقم يصـره جمفقًٓ  :وافؼوظ ة ،وٕن ادستثـك جمفقل

                                 
(، 1918) «يعذ أعق»و(، 3889« )فـسوشلا»و، وصححف( 1299« )افسمذي»و(، 3495) «داود أعق» أخرجف (1)

 (-5.394« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 4971« )حبون اعـ»و(، 598« )اجلورود اعـ»و
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انٍ ) :ققلف ََّ لكقُلف يف َجْقفِف كُر ََ َُِصَُّّ َقُع َا  ٌٍ  ،و ِل وك ِقه يف قِْش  ،وَِط ق    (.ِرهـوَقُع الباقِلَّ

 -مو ملـقفف لتجى عوفؼةـر وكحقه :ِما ُصَّ َقعف (2

 ،وافبـقض ،وافبطـقخ ،ـوفرمـون :ويف جقؾفـ وً دلـقٓت يؽقن ادـلـقل لتجبـهـوك أصـقوء مـ ا

 ،جيقز عقعفو وفق مل ُلـر :ؾفذه :وافؾقز ،وافػقل ،واجلقز ،واحلؿص ،ـوفبوؿالء :وـذا ععض احلبقب

 -(1)«اً ٓ كعؾؿ فقف خلف» :اعـ ؿ اميؿول 

بـوشع عـنخراج ملـقفـف مــ إذ ـقكــو كؾـزم اف :أن احلوجي ل ظق إػ عقعـف ــذفؽ :وظؾ  اجلقاز ♦

 -ومو زال افـوس يتبويعقن هبذا ،ؾنكـو كػس ه ظؾقف ،ؿةـره

   (.ْشَتد  يف ُشـُْبؾِفاْلـؿُ واحل   ) :ققلف

عحقـٌ إذا ضـغطف ٓ  ،وً ؿقيـ وً هـق افـذي صـور صـؾب ،وادةـت  :احل  ادشتد وهق يف شــبؾف (3

   -وفق ـون يف شـبؾف ،احلى يص  عقعففذا ؾ ،يـضغط

ْقِع  ^هنك الـبل » :ح يٌ أكس  :والدلقؾ ♦ ََ ـْ  ْشَتدَّ اْلـَ  َظ َُ    -(2)«   َحتَّك 

 -مـ شـبؾف ؿبؾ عقعف احلّى  َج رِ علن خُي  افبوشعَ  مُ ؾزِ ؾال كُ  ،وٕن احلوجي ل ظق فذفؽ

ؾفـذه ٓ جيـقز  ،ــوفز وافةـعر وافؼؿـ  وكحقهـو ،وُيؼصُ  عوحلى ـؾ احلبقب افتـل ُلـزرع*

 -اصت اهو جيقزوعع   ،عقعفو ؿبؾ اصت ادهو

عؾقَ) :ققلف ََ ـُ     (.اً ومن ُؽقَن الهَؿ

   -وً أن يؽقن افثؿـ معؾقم :الشـرط الساَع

ععـً  :ـؼقفـؽ ،افتـل لسـؿك عـوء افِعـَقض وهق مو دخؾً ظؾقف افبوء ،هق ؿقؿي ادبقع :والهؿـ

 -ؾوٕفػ هق افؼقؿي ،افسـقورة علفػ

                                 
 (-4.32« )افؽبر افةـرح»: اكظر (1)

 أعق»و(، 2217« )موجف اعـ»و(، 1228« )افسمذي»و(، 3371) «داود أعق»و(، 21.222« )أَ » أخرجف (2)

(، 5.393« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.19« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4993« )ونحب اعـ»و(، 3744) «يعذ

 (-6.581« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف
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وجفوفـي افـثؿـ  ،ل ظــ ادقســرــوفـف :افعؿقموت افتـل لؼـ مً :والدلقؾ ظذ هذا الشـرط ♦

 -ؾفق ؽرر نذا ـون جمفقًٓ ؾ ،ومو ورد مـ افـفل ظـ عقع افغرر ،بعؾف مـ ادقسـر

ـ ً  اً مو َلْلِػ درهٍؿ ذهبـ ،فنن َاَظف ََرْقِؿف) :ققلف ـؼطِـُع َـف السـْعرُ  ،وفِضَّ َُ مو َـ  َـاَع زُـٌد  ،مو َـ  

َُِصََّّ  :مو َمَحُدمها ،وَجِفَلهُ    .)   

 :ٕجؾ جفوفي افثؿـ :مـ عققٍع ٓ لص  اً صقر ذـر ادمفػ

أو أحــ مهو  وً ومهــو مجقعــ ،عوفتســعرة وافــثؿـ ادؽتــقب ظــذ افســؾعي :أي :إذا َاظــف َرقؿــف -1

 -فؾجفوفي عوفثؿـ وافغرر :ؾال يص  افبقع ،جيفؾف

 -هلام ؾقص  افبقع وً ؾلمو إذا ـون افثؿـ معؾقم

تِـى ظـذ ظؾبـي احلؾ :َهال ذلؽ ـُ وافبـوشع يعؾـؿ ذفـؽ وادةـسي  ،ريـول :قـىدخؾ ادحؾ وؿ  

 ،أمو فق دخؾ ادحـؾ واصـسى شـعؾي مؽتـقب ظؾقفـو ثؿـفـو ؾؼـرأه ادةـسي ،ؾوفبقع صحق  ،يعؾؿف

 -(1)ٕن افبوشع جوهؾ عوفثؿـ :ؾال يص  ،ؾلظطوه افؼقؿي وأخذ افسؾعي ومضـك ،وافبوشع ٓ يعؾؿ ـؿ

   -ؾال يص  :وؾضي وً ذهب إذا ؿول افبوشع فؾؿةسي ععتؽ افسـقورة علفػ درهؿٍ  -2

وــؿ مؼـ ار  ،ؾـحـ ٓ ك ري ـؿ مؼـ ار افـذهى مــ هـذه افـ راهؿ ،جفوفي افثؿـ :والعؾ  ♦

 -افػضي

 .البقع َ  ُـؼطع َف السعر -3

ؾـنين أعقعفـو  ،ومو لؼػ ظؾقف مـ افسعر ،شلظرض هذه افسؾعي :أن يؼقل افبوشع :وصقرة ذلؽ

ؾؼـ  يؼـػ ظـذ  ،ـحـ ٓ ك ري ظذ ـؿ يـؼطـع افسـعرؾ ،فؾجفوفي عوفثؿـ :ؾال يص  هذا ،ظؾقؽ عف

 -أو ظذ ثؿـ ؿؾقؾ ؾقؽقن ادةسي ؽوكامً  ،وً ثؿـ ـثر ؾقؽقن ادةسي ؽورم

                                 
 شتمول اجلفوفي هذه ٕن: ـالمهو أو أح مهو جفؾف وفق، ظؾقف ادؽتقب عوفثؿـ صحق  افبقع أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

، جمفقفي احلول يف افثؿـ مجؾي ـوكً وإن، افبقع ؾقص ، ع رهؿ صوع ـؾ افصز هذه عتؽع: ؿول فق وكظره، افعؾؿ إػ

 -لقؿقي اعـ: واختورهو
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   -ومها مو محدمها ُيفؾف ،البقع َ  َاع َف فلن -4

ٓ  مهوأو أحـ  مهـووـال ،أعقع ظؾقؽ افسؾعي عؿثؾ مـو عـوع زيـ  :أن يؼقل افبوشع :وصقرة ذلؽ

   -ؾال يص  ،زي  ي ري عؽؿ عوع

أو  ،وؿـ  يبقـع زيـ  عـرخص ؾقغـرم افبـوشع ،وؿ  يؽقن يف هذا ؽـرر ،اجلفوفي عوفثؿـ :والعؾ  ♦

 -عزيودة ؾقؼع افغرم ظذ ادةسي

ةً  ،اً وإن َاَع َقَ) :ققلف    (.َصََّّ  :َِدرهؿٍ  مو صاةٍ  ،مو َقِػقزٍ  ،ذراعٍ  كؾُّ  :اً مو َقطقع ،مو ُصْزَ

 -افطعومافؽقمي ادجؿقظي مـ  :الُصْزة

 -وً ِمؽتٌؾ يسع مـ احلى اثـل ظةـر صوظ :والؼػقز

ــؾ ؿػقـز  :ؾؼـول ؟عؽـؿ لبقعــل :ؾؼـول ،فق جوء رجؾ إػ صوحى صزة ضعوم :ؾقؼقل ادمفػ

   ؟-وـؿ ؾقفو مـ ؿػقز ،وفق مل يعؾام ؿ ر افصزة ،ؾنكف يص  ،ع رهؿ

افصـزة ــؾ ؿػقـز  ؾفـق شــقلخذ مــ ،وافـثؿـ معؾـقم ،أن ادبقـع معؾـقم عودةـوه ة :والعؾ  ♦

 -ع رهؿ

أعقعـؽ ــؾ صـوة عخؿسـامشي ريـول  :ؾؼـول ،فق جـوء إػ صـوحى ؿطقـع أؽــوم :وَـ مَهؾ  ذلؽ

   -ؾقص  ،أعقعؽ إثقاب ـؾ واح  عامشي :أو ؿول ،ؾقص 

   (.وإن َاَع َـ الصزةِ كؾَّ َقػقٍز َِدرهؿٍ ) :ققلف

أو  ،ــؾ صـوع عـ رهؿ أعقعـؽ مــ افصـزة :ؾؼـول فؾؿةـسي ،ظـ ه صزة ضعـوم فق أن رجالً 

 -ؾال يص  :ـؾ ؿؾؿ عريول وكحق ذفؽ :ؾؼول ،ظـ ه أؿالم

أو  ،ؾال ك ري ــؿ شــقةسي مــ افطعـوم ،فؾتبعقض ؾقؽقن افبقع جمفقًٓ « ِمـ»أن  :والعؾ  ♦

 ؟!إؿالم
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 ؟َا الػرق َغ هذه وَغ التل قبؾفا :فنن ققؾ 

 وـقكف ــؾ واحـ ة  ،ؾال جفوفي هـو ،ـؾ افبضوظي أعقعفو ـؾ صوع عؽذا :ؾرق عغ أن أؿقل

وأمو افذي ٓ يصـ  ؾفـق أن ٓ يـ رى ــؿ يلخـذ  ،عؽذا إكام هق دعرؾي ؿ ر افثؿـ وإٓ ؾوفبقع معؾقم

 -(1)مـ افسؾعي

   (.اً مو َ ئِ  دِْرَهٍؿ إٓ دُـار) :ققلف

ل إٓ أو ععتـؽ افســقورة ععةــرة آٓف ريـو ،اً ععتؽ افثقب عامشي درهؿ إٓ ديـور :فق ؿول افبوشع

  -ؾنكف ٓ يص  ،أفػ دوٓر

إذ اشـتثـوء ادجفـقل مــ ادعؾـقم  ،ؾقؾـزم اجلفـؾ عـوفثؿـ ،ٕنَّ ؿقؿي ادستثـك جمفقفي :والعؾ  ♦

وؿـ  يؽـقن  ،ؾؼ  كؼ ر ؿقؿتف ؾقؽقن أؿـؾ ،ؾـحـ ٓ كعؾؿ ؿقؿي اف يـور مـ اف راهؿ ،يصـره جمفقًٓ 

 -ٕن اف يـور ؽر مـضبط :أكؼص

   (.وَظْؽُسف) :ققلف

 -وً ظؽس ادسلفي افسوعؼي ٓ يص  أيض :أي

   -ؾقؾزم اجلفؾ عوفثؿـ ،ٕن ؿقؿي ادستثـك جمفقفي :وً عوع افسؾعي عامشي ديـور إٓ درمه :صقرها

 -ؾوٓشتثـوء صحق  ،,وً مـضبط اً وـون ل د,إن ُظؾؿ ادستثـك  :ولؼ م أكف

ق أن جيؿـع افعوؿـ  عـغ مـو وهـ ،(تػرُؼ الصػؼ )ـَ* صـرع ادمفػ أن عام يسؿك ظـ  افعؾامء 

 -عثؿـ واح  ،ومو ٓ يص  افعؼ  ظؾقف ،يص  افعؼ  ظؾقف

ُر ِظْؾُؿف وجَمفقًٓ  اً مو َاَع َعؾقَ) :ققلف َتَعذَّ ُؼْؾ كؾ  َـف  َؽذا ،َُ َُ َُِصََّّ  :و     .)   

   :ؾؾف حوفتون ،إذا مجع افعوؿ  عغ معؾقم وجمفقل يف ظؼٍ  واح 

   -ؾوفعؼ  ظذ ادعؾقم ٓ يص  :قلأن يتعذر ِظؾؿ ادجف :إوػ

                                 
 وؿ ، ؾقص  ريول علفػ صفر ـؾ افبقً أجرلؽ: اإلجورة يف ؿقهلؿ كظر وهذا، عف علس ٓ هذا أن: افثوين افؼقل (1)

 -وافعثقؿغ، احلـوعؾي مـ ظؼقؾ اعـ: واختوره، لؼصـر أو، لطقل م ة افبقً يف يؿؽٌ
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 -أكـو ٓ كتؿؽـ مـ معرؾي ثؿـف إذا ــّو ٓ كعرف ادجفقل :والعؾ  ♦

 ،وافؽتـوب معؾـقم ،ععتؽ هذا افؽتوب ومو يف عطـ هـذه افةـوة عامشـي ريـول :ؿول :صقرة ذلؽ

كتؿؽـ مــ  ٕكـو ٓ :ؾال كستطقع أن كخرج ؿ ر افؽتوب مـ ادوشي ،وأمو مو يف عطـ افةوة ؾفق جمفقل

 -معرؾي هذا ادجفقل وؿ ر ؿقؿتف

ْر َصََّّ يف ادعؾقِم َِؼْسطِف) :ققلف َتَعذَّ َُ    (.فنن   

 -أن كتؿؽـ مـ معرؾي ادجفقل :الهاكق 

 ،ععتؽ هذه افسـقورة وافســقورة إخـرى افتـل يف افريـوض ععةــرة آٓف ريـول :ؿول :صقرتف

فؽــ متؽــ معرؾتفـو ععـ   ،فـي ٓ يصـ  ؾقفـو افبقـعوافغوشبـي ادجفق ،ؾوحلوضـرة ادعؾقمي يص  ؾقفـو

 -ويؼسط افثؿـ ظذ ـؾ مـفام ،ثؿ يص  افبقع يف ادعؾقم ،ؾـؼ رهو ،ذفؽ

  ؟كقػ ك رج الؼسط لؽؾ شؾع 

  ًم ـال ثؿ كـسـى ؿقؿـي ــٍؾ مــفام إػ  ،عع  رؤيتفو ,ادعؾقمي وادجفقفي,مـ افسؾعتغ  كؼق 

وافـذي يؼـقم  ،وادجفـقل مــ افـثؿـ عؿؼـ ار لؾـؽ افـسـبيجمؿقع افؼقؿتغ ؾقعطك ـؾ مـ ادعؾـقم 

 -افسؾعي هؿ افتجور

ؾقصــ  يف  :إحـ امهو معؾقمــي وإخـرى جمفقفـي يؿؽــ معرؾتفـو :عـوع شــقورلغ :َهـال ذلـؽ

ر ادعؾقمـي ظــ  افتجـور ،ادعؾقمي دون ادجفقفي  :ؾؼـوفقا ،ؾؾق أكف اصسى افسـقورلغ عامشـي أفـػ كؼـ  

ثـؿ كـسـى ؿقؿـي ــؾ واحـ ة  ،وً وادجفقفي لسووي مخسي وظةـريـ أفػـ ،وً ػلسووي مخسي وشبعغ أف

 -وكلخذ مـ افثؿـ افذي جرى ظؾقف افعؼ  ،مـفام إػ جمؿقع افؼقؿتغ

 (25)ـوافثوكقي عــ ،كسبتفو إػ ادوشي ثالثي أرعوع افؼقؿي ؾقص  ؾقفو وً أفػ (75)ؾوفسـقورة إوػ عـ 

 -ووي افسـقورة رعع افؼقؿي ؾال يص  ؾقفوؾتس ،كسبتفو إػ ادوشي افرعع ،وً أفػ

 ،سـلفـو افتجـورؾجمفقل افؼقؿي ـالمهو عامشي ريـول  وً وثقع ،معؾقم افؼقؿي وً اصسى ـتوع :َهال آخر

ؾوفثؿـ هـو أرؾع مــ  ،ريوًٓ  (159)ؾودجؿقع  (،199)وافثقب  ،ريوًٓ  (59)ثؿـ افؽتوب  :ؾؼوفقا
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 ،افثؾـٌ ييسـوو (159)فؾـثؿـ ادؼـ ر ـؾـف وهـق  ريـوًٓ  (59)كسبي ثؿــ افؽتـوب  :ؾـؼقل ،افؼقؿي

 -يسووي افثؾثغ (159)وهق  فؾثؿـ ادؼ ر ـومالً  (199)وكسبي افثقب 

وكسـبي  ،,ن وثؾـٌقوهق ثـالث وثالثـ ,يؽقن ثؿـ افؽتوب مـ ادوشي ريول ثؾثفو :فعذ هذا •

 -افثقب افثؾثغ

شـاظ) :ققلف ََ ـُ مو َـا  ،َقـَـف وَـَغ غـِره كعبـدٍ  اً ولق َاَع  ـَْؼِسـُؿ ظؾقـف الـهَؿ صـََّّ يف  :َـإجزالَُ

   (.َكصقبِف َِؼْسطِف

 وً مةـسـ وً مةـوظ وً وهـل إذا عـوع اإلكسـون صــق  :مــ مسـوشؾ لػريـؼ افصـػؼي ادسلل  الهاكق هذه 

وٓ  ،ؾنكـف يصـ  يف مؾؽـف وكصــقبف عؼسـطف ،أو أرض ،أو ظبـ  ،ـســقورة :عقـفام عغـر إذن صــريؽف

 -ٓ يؿؾؽ مول صوحبف ومل يقـؾف يف افبقع ٕكَّف :يص  يف مؾؽ صوحبف

 -ـام لؼ م ،وحقـفو يؼسؿ ادول عقـفام عوفؼسط

   (.وظبَد غِره َغِر إِْذكِف ،وإن َاَع َظْبَده) :ققلف

وــون ادـول  ،إذا عوع مؾؽف ومؾؽ ؽره عـال إذكـف :مـ مسوشؾ لػريؼ افصػؼي ادسلل  الهاله هذه 

 -ظؾقفويؿؽـ أن يـؼسؿ افثؿـ  ،وً فقس مةوظ

 -ؾتص  يف شـقورلف دون شـقورة صوحبف ،عوع شـقورلف وشـقورة صوحبف عامشي أفػ :صقرة ذلؽ

   (.ؾ  َِؼْسطِفاْلـَ  ويف  ،َصْػؼً  واحدًة َصََّّ يف َظبِده اً وََخْر مو َخلا  ،اً وُحرّ  اً مو ظبد) :ققلف

 -ومو ٓ يص  يف ظؼ  واح ٍ  ،إذا مجع عغ مو يص  عقعف :ادسلل  الراَع 

 وً مبوحـ وً أو عـوع ـتوعـ ،يف ظؼـ  واحـ  وخـالً  اً أو عـوع مخـر ،ععؼ  واح  اً وظب  اً عوع حرّ  :صقرتف

 -ؾقص  يف احلالل عؼسطف وٓ يص  يف احلرام ،وصـريط ؽـوء يف ظؼ  واح 

  (.ودُِْشَسٍ اخلقاُر إن َجِفَؾ احلاَل ) :ققلف

إمسـوك افبقـع عؼسـطف مــ  :عـغ عو ؾقـف لػريـؼ افصـػؼي فـف اخلقـور وً ادةسي افذي اصسى صـق 

 -وعغ رده ،افثؿـ
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 ،و افسـؾعتغتـورعام ـون ؽرضـف ـؾ ،ٕكَّف رعام لضـرر عتبعقض افبقعي ظؾقف :وإكام ُجِعؾ فف اخلقور

 :عـذفؽ ؾـال خقـور فـف وً أمو إن ـون ظود ،فؽـ ٓ يؽقن فف اخلقور إٓ عةـرط جفؾف حول افعؼ  عوفقاؿع

 -ف خقفف ظذ عصـرة

إذ ضبطفو يبـغ فـؽ احلؽـؿ يف ـثـر  :وهل مـ إعقاب ادفؿي ،(1)ً صـروط افبقعوهبذا اكتف

وافعؽـس  ،روط ؾناـو لصـ ـؾلي معومؾـٍي لـقاؾرت ؾقفـو افةـ ،رة افققمـمـ ادعومالت ادوفقي ادعوص

 -عوفعؽس

 

 

 

 

 

                                 
 ؾفذا يؿؾؽ ٓ مو عوع ؾؿـ- افغرر- 3- افرعو- 2- افظؾؿ- 1: أصـقوء ثالثي ظذ ل ور افةـروط: افعثقؿغ ؿول :فائدة (1)

 -افغرر عوب مـ ؾفذا عودجفقل عوع ومـ، افرعو عوب مـ ؾفذا عوفرعو لعومؾ ومـ، افظؾؿ عوب مـ
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 ٌلاااااَفْص

 :قال ادملػ 

ـف ] َُ ـْ َتْؾَز َّ َُِصَُّّ البقُع ِِم َُِصـَُّّ الـؽـاُح وشـائُِر الُعؼـقدِ  ،َد كـدائِفا الهـاينُؿَعُ  َعـاْلــُج وٓ  وٓ  .و

تَِّ ُذه ََخْر َُ ـْ  َّ ْقُع َظصٍر ِِم ََ سؾؿٍ  وٓ ظبدٍ  ،يف فِتـ ٍ شلٍح وٓ  ،اً َُِصَُّّ  ْعَتْؼ ظؾقف َُ ُُ  .لؽافٍر إذا   

ْؾؽِف َُ ِده ُمْجِزَ ظذ إزالِ   َُ ؽاَتَبُتـف ،وإن َمْشَؾَؿ يف  َُ ـ ،وٓ َتؽِػل  ْقـٍع وكِتاَـ ٍ وإن مَجَ ََ قـٍع  ،َع َـَغ  ََ مو 

ٍِ َصََّّ يف غِر الؽتاَ ِ ـوَص  ُط الِعَقُض ظؾقف  ،ْر َؼسَّ ُُ  .و

ُرُم َقُعف ظذ َقِع َمِخقفِ   ى شـؾعً  ََعشـ ،وََيْ ؼـقَل دَِــ اْصـَسَ َُ ْهَؾفـا َتسـع ٍ  :رةٍ ـكـلْن  َِ  ،مكـا ُمظطقـَؽ 

ـْ َـاَع ِشـؾع ً  ،رائِفـَراُ ه ظذ ِص ـوِص  ؼـقَل دَِـ َُ ْعِؼـَد ََعـف :رةٌ ـِظــِدي فقفـا َظشـ :َتِسـع ٍ  كلن  َُ ٌَ و  ،لَقْػَسـ

ْبُطُؾ الَعْؼُد فقف  َُ  .و

ِقُّ   ََ ـ َاَع ِر ََ باُع َـف َكسـق  ً  اً و ُُ َؿـِف َا ٓ  ََ ى صـق  ،َـَِسقَ ٍ  واْظتاَض ظـ  َـدوِن َـا  اً َكْؼـد اً مو اْصـَسَ

زْ  ،َاَع َف َكسق ً  ٓ َالعْؽسِ  َؿـِف ،ـِسفوإن اصساُه َغِر جِ  ،  َُيُ ََ ِ ِصـَػتِف ،مو َعَد َقْبِض  مو  ،مو َعـَد َتَغـرُّ

ُفِ  شَسِ َُ اُه مَقه ،َـ غِر   .[ جازَ  -مو اَـُف  ،مو اْصَسَ

   -فبقون ععض افبققع ادـفل ظـفو :هذا افػصؾ ظؼ ه ادمفػ

ف ) :ققلف َُ ـْ َتْؾَز َّ َُِصَُّّ البقُع ِِم    (.ُؿَعُ  َعَد كدائِفا الهايناْلـُج وٓ 

   -افذي يؽقن مع دخقل اخلطقى البقع َعد كدال اجلؿع  الهاين :مـ افبققع ادـفل ظـفو (1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :ؿقفـــف لعـــوػ :ودلقؾـــف ♦

إذان إول ؾــال  افبقــع ععــ  وأمــو ،ولــرك افبقــع ،ؾــلمر اهلل عوفســعل إػ ذـــره ،(1)(ڀ ٺ ٺ

 -يـفك معف

إذا ظـود إػ  وافـفـل ،فميي ادتؼ مـي :اً يؽقن ؾوش  :وقعوحؽؿ البقع َعد كدال اجلؿع  الهاين لق 

   -يؼتضـل افػسود ؾنكف ،ذات ادـفل ظـف

                                 
 (-9: )اجلؿعي (1)
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 -فقتػرغ فؾصالة :واحلؽؿ  َـ الـفل 

 ؟َـ هق الذي َيرم ظؾقف البقع َعد كدال اجلؿع  الهاين 

   -ادستقضـ ،افعوؿؾ ،افذـر ،وهق افبوفغ :هق مـ لؾزمف اجلؿعي

ٕن إمــر  :وادسـوؾر ٓ حيـرم ظؾـقفؿ ،وافصـبل ،ــودرأة :اجلؿعـيؾؿــ ٓ لؾزمـف  :وظـذ هـذا

 -عوفسعل ٓ يتـووهلؿ

َُِصَُّّ الـؽاُح وشائُِر الُعؼقدِ ) :ققلف    (.و

 ،وافضـامن ،ــوفرهـ :أمو عؼقي ظؼقد ادعومالت ،اإلكسون يف وؿً اجلؿعي يـفك ظـ افبقع ؾؼط

 -وظؼ  افـؽوح ؾال يـفك ظـفو ،واإلجورة وكحقهو

عخـالف  ،ؾـال لؽـقن إعوحتفـو ذريعـي إػ ؾـقات اجلؿعـي ،أن هذه افعؼقد يؼّؾ وؿقظفو :والعؾ 

 -افبقع

   -(1)وهق احِلّؾ  ،ؾقبؼك مو ظ اه ظذ إصؾ ،ن افـفل إكام ورد يف افبقعوٕ

تَِّ ُذه ََخْر) :ققلف َُ ـْ  َّ ْقُع َظصٍر ِِم ََ َُِصَُّّ     (.اً وٓ 

 -ؾال يص  :افبقع ظذ مـ يستخ م ادبقع يف ادحرم (2

 ،وـذا عقع إمي دــ يمجرهـو فؾزكـو ،اً أو افعصـر دـ يتخذه مخر ،وافزعقى ،افعـى :َهال ذلؽ

 ،أو افةــريط دــ يسـجؾ ؾقـف ادحـرم ،أو افـ ار دــ يسـتخ مفو فؾؿعصــقي ،أو إمرد دـ يؾقط عـف

 -وكحق ذفؽ

ۆئ ۆئ ۈئ ) : يؼـقلواهلل ،أن هـذا مــ افتعـوون ظـذ اإلثـؿ وافعـ وان :والعّؾ  َـ الـفل ♦

   -«َائعفا»فعـ يف اخلؿر ظةـرة ومـفؿ  ^وٕن افـبل  ،(ۈئ ېئ

                                 
 إجورة أو كؽوحوً  أو عقعوً  ـون شقاء: افعؼقد مـ افصالة ظـ يؾفل مو فؽؾ صومؾ افـفل أن: ذهىاد يف افثوين افؼقل (1)

 مـ ؽره يف حوصؾ هذا أن ومعؾقمٌ ، اإلصغول مـ ؾقف دو عؾ، فذالف ٓ افبقع ظـ ورد إكام افـفل ٕن: ؽرهو أو

 -ةوؾعقيواف احلـػقي مذهى وهق، ـوفـؽوح افبقع مـ إصغوًٓ  أص  ععضفو عؾ، افعؼقد
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   -عصـقي اهللُلِعُغ ظذ م ظذ ظغٍ  ٕكَّف ظؼ ٌ  :اً ويؽقن افعؼ  ؾوش 

 -اهلل ؾلؾس  افبقع ؼ  وٕن افتحريؿ حِلَ 

   (.يف فِتـ ٍ شلٍح وٓ ) :ققلف

قـع افسـالح يف وؿـً افػتــي عـغ ع :وَــ ذلـؽ ،عقع افسالح دـ يسـتخ مف ؾـقام هـق حـرام (3

ـِ ُحَصـْغٍ  حـ يٌ :وافـ فقؾ :ادسؾؿغ ـَلِح يِف  ^هَنَـك َرُشـقُل اهللِ » :َؿـوَل  ،ِظْؿـَراَن ْعـ ْقـِع الس  ََ ـْ  َظـ

 -وهذا لرم ،ٕكَّف إظوكي هلؿ ظذ ؿتوهلؿو ،(1)«اْلِػْتـَ ِ 

ء أن افسـالح إذا عوظـف وؿـ  ذــر افعؾـام ،ؾؽػور احلرعقغفأو  ،فؼطوع افطريؼ وـذا عقع افسالح

 -دو ؾقف مـ اإلثؿ وافع وان :ؾفذا حرام ،افرجؾ دـ يعرف أكف يؼتؾ عف مسؾامً 

وؿطـوع  ،أو عوظـف ٕهـؾ افعـ ل فؼتـول افبغـوة ،أمو فق عـوع افسـالح ظـذ ادسـؾؿغ يف ؽـر ؾتــي

 -وافتؼقى ٕكف معقكي ظذ افز   :ؾفذا جوشز ،افطريؼ

سؾؿٍ  وٓ ظبدٍ ) :ققلف ْعَتْؼ ظؾقف لؽافرٍ  َُ ُُ    (.إذا   

   -يعتؼ ظذ افسـق ٓ إذا ـون افرؿقؼ عـ  ،عقع افرؿقؼ ادسؾؿ ظذ شـقٍ  ـوؾرٍ  (4

 :ؾال خيؾق مـ حوفتغ ،وذفؽ أن افرؿقؼ إذا اصساه افسـق  افؽوؾر

ٕكَّـف وشــقؾي  :ؾقص  عقعـف ،ؾؾق أكف اصساه يؾزمف أن يعتؼف :أن يؽقن افرؿقؼ يعتؼ ظؾقف :إوػ

 -ـ عقع افرؿقؼ ادسؾؿ فؾؽوؾر مـتٍػ وٕن ادحذور م ، حريتفإػ

ــَق » :^فؼقفــف  :هــق ذو افــرحؿ :وافــذي يعتــؼ ظؾقــف إذا اصــساه ــَرٍم َفُف ــَؽ َذا َرِحــٍؿ ََمْ َؾ ََ ـْ  ــ ََ

 :وــؾ ذــٍر فـق ؾـرض أكـف أكثـك مل يصـ  كؽوحفـو ،ـؾ أكثك ٓ يص  كؽوحفو :وذو افرحؿ ،(2)«ُحر  

 -فلوواف  ،واعـي أختف ،ـلختف

                                 
 ضعقػ» يف إفبوين وضعػف(، 5.535« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 18.136« )افؽبر» يف افطزاين أخرجف (1)

 (-6959« )اجلومع

(، 5.13« )افؽزى» يف افـسوشل(، 1416« )افسمذي»و(، 3949) «داود أعق»و(، 33.377« )أَ » أخرجف (2)

« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.214« )ادست رك» يف احلوـؿو(، 973) «اجلورود اعـ»و(، 2524« )موجف اعـ»و
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ؾفـذا ٓ جيـقز  ،ظــ ه وً أكـف إذا اصـساه يبؼـك رؿقؼـ :عؿعــك :أن يؽقن عـ ٓ يعتؼ ظؾقـف :الهاكق 

 -ذوي افرحؿ اوهذا يؽقن يف مـ ظ  ،عقعف ظؾقف

 ،ودو ؾقف مـ إهوكـي ادسـؾؿ عؿؾـؽ افؽـوؾر فـف ،وٓ يعذ ظؾقف ،أن اإلشالم يعؾق :وظؾ  الـفل ♦

ـــقل ـــوػ يؼ وألنهههه عنهههوس دهههن   ههه   د   ،(1)(ڃڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :وٕن اهلل لع

 .فمنع  ب   ئه ،ملا فوه دن  لصغار ؛دلكه علوه

   (.وإن َأْسَلَم يف َيِده ُأْجبَِر على إزالِة ُمْلكِه) :قوله

لكنههها د صههل  بهه روي  لا وههحت  ل ههلم  هه   ،ذكهها  لًلههأ د ههيي  فاعوهه  لههوب لهها ع  هه  بههال وع

  ل ههو    زم  ل هفٌىنها ى   ،-ا  أو د ه يدن ،ا  إدها ذدوه :   كهافا ه   ههو   وكها  - إذ  أ لم  لا وهحت   :فقاي ،دلك  لكافا

ملههها مقههه م دهههن  :وذلهههك ؛أو ع قهههه وىذهههو ذلهههك ،أو ق  هههه ،ب وعهههه :إدههها ؛زيهههل دلكهههه عهههن قههه    لا وهههحتأ  ي  

 -واإلشالم يعؾق وٓ يعذ ،(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) : ل علول باآلي 

ؽاَتَبُتف) :ققلف َُ    (.وٓ َتؽِػل 

 -,مؼسط ئجمز :أي,ي افرؿقؼ كػسف مـ شـق ه عامل مـجؿ أن يةس :ادؽاتب 

عـؾ ٓعـ   ،ؾفـذا ٓ يؽػـل ،أـولبؽ علؿسوط لمدهيو :ؾؾق ؿول افسـق  افؽوؾر فؾرؿقؼ افذي أشؾؿ

 -مـ إزافي مؾؽف ظـف عام لؼ م

وؿـ  يعجـز افعبـ  ظــ  ،عؾ إػ أداء ديـ افؽتوعـي ،أن افؽتوعي ٓ لزيؾ ادؾؽ يف احلول :والعؾ  ♦

 -  ؾقبؼك ادؾؽ ظؾقفافتس ي

                                
 
 أكف احلػوظ مـ مجع ورج »(: 1425) افبؾقغ يف احلوؾظ ؿول، جـ ب عـ شؿرة ح يٌ مـ (19.289)

 -«مقؿقف

 (-141: )افـسوء (1)
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ْقٍع وكِتاَ ٍ ) :ققلف ََ قٍع وَص  ،وإن مَجََع ََغ  ََ ٍِ ـمو     (.َصََّّ يف غِر الؽتاَ ِ  ،ْر

ؾـنذا وؿـع هـذا ومُجِـع عـغ  ،واحـ  يذـره افػؼفوء وهق اجلؿع عغ ظؼ يـ يف ظؼ ٍ  أصور إػ أمرٍ 

 ،ؾتصـ  ادؽولبـي ،ولبـيإٓ إن ـون أحـ  افعؼـ يـ ظؼـ  مؽ ،ظؼ يـ يف ظؼ  واحٍ  ؾوٕصؾ أكف يص 

   -وٓ يص  افبقع

 :ـالمهـو يف ظؼـ  واحـ  ،ؽ افسـقورة د ة شــي عامشـي أفـػرلُ وأّج  ،ععتؽ افبقً :َهال َا ُصَّ

   -ؾقص  افبقع

ؾقصــ  عقـع افســـقورة  ،وهــذه افســقورة ععةـــرة آٓف ريـول ،ععتـؽ هــذه افـ كوكر :َهـال آخــر

فؽـــ كةــسط ؿــبض  ،,لكـف مبودفــي كؼــ  عـؼــ عإٓ أكــف خيــتص  ،عقــع وافصـــرُف ,وصــرف افــ كوكر 

 -ف ال يؼع افرعو :اف كوكر

ؾـوفثؿـ  ،وـولبتـؽ ظـذ كػسـؽ ععةــرة آٓف ،ععتـؽ شــقورا :ؿول فرؿقؼف :َهال َا ٓ ُصَّ

 -وأمو افؽتوعي ؾتص  عؼسطفو مـ افثؿـ ،ؾال يص  افبقع ،وافصػؼي واح ة

 ؟داذا ٓ ُصَّ البقع   

  ِؾؽ فسـق ه حتـك لـتفـل ــؾ مؽولبتـفوهق مِ  ،ؽؾِ ؿْ ؾوفرؿقؼ ٓ يَ  ،فؽِ ؾْ ف ظذ مِ ؾؽَ ٕكَّف عوع م، 

 -ؾؽلن افسـق  عوع شـقورلف ظذ كػسف ،وادؽولى رؿقؼ فسـق ه مو عؼل ظؾقف درهؿ

ُط الِعَقُض ظؾقف ) :ققلف َؼسَّ ُُ    (.و

 -ويؼسط افعقض افذي هق ؿقؿي افسؾعتغ عقـفام ،إذا مجع عغ ظؼ يـ عؼقؿي واح ة ؾقص 

وجيؿـع  ،وؿقؿـي افســقورة وحـ هو ،كؼ ر ؿقؿي افعب  فق عقـع وحـ ه ،وشـقورة ،ظب  :ذلؽ َهال

 -ويمخذ فف مـ ادبؾغ افذي وؿع ظؾقف افعؼ  عؿثؾ كسبتف ،افعقضون ويـسى ـؾ مـفام إػ ادجؿقع

 -وهذا افعؿؾ يف ـؾ صػؼتغ يف ظؼ  واحٍ  عطؾ يف إح امهو

ًَ  :َهال م  ،وـون افتلجر ظذ أمر لـرم ٓ جيـقز :آٓف (19)عـ  وً عقت وأّجرَت  ،شـقورة عع ؾـؼـق 

 ،وإجـور افبقـً دـ ة شــي عخؿسـي آٓف ريـول ،ثؿـفـو ععةــرة آٓف :ؾؼـوفقا ،افسـقورة ظـ  افتجور
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 ،افثؾـٌ :وكسـبي ؿقؿـي اإلجيـور ،ثؾثـون :ؾـسبي ؿقؿي افســقورة فؾؼقؿـي :وً أفػ (15)ؾصور افثؿـ ادؼّ ر 

 -فعةـرة آٓفؾثل اثؾتؽقن ؿقؿي افسـقورة 

ُرُم َقُعف ظذ َقـِع َمِخقـفِ ) :ققلف ى شـؾعً  ََعشـ ،وََيْ ؼـقَل دَِــ اْصـَسَ َُ ْهَؾفـا  :رةٍ ـكـلْن  َِ مكـا ُمظطقـَؽ 

ـْ َاَع ِشؾعً  َتِسع ٍ  ،رائِفـَراُ ه ظذ ِص ـوِص  ،َتسع ٍ  َِ ؼقَل د َُ    (.كلن 

   :وهذا لف صقرتان ،حيرم ظذ ادسؾؿ أن يبقع ظذ عقع أخقف

 ،ععتـؽ هـذه افســقورة ععةــرة آٓف :ؿـول زيـ  فعؿـرو :َهالـف :ن ذفـؽ يف افؽؿقـيأن يؽق -1

 -أكو أعقعؽ مثؾ هذه افسـقورة عتسعي آٓف :ؾجوء عؽر وؿول

ععتـؽ  :ؾؼـول أخـر ،اً ععتؽ افسـقورة ععةــرة آٓف كؼـ  :َهالف :أن يؽقن ذفؽ يف افؽقػقي -2

ؾقـلا افثــوين ويزيــ  فــف يف  ،جــؾ إػ صــفرأعقعـؽ عــثؿـ مم :أو يؼــقل إول ،مثؾفـو ععةـــرة ممجؾــي

 -أعقعؽ أحسـ مـفو هبذا افثؿـ :أو يؼقل ،إجؾ إػ شـي مثالً 

ْقـِع َمِخقـفِ » :وً مرؾقظ ح يٌ اعـ ظؿر  :والدلقؾ ♦ ََ ُجـُؾ َظـَذ  بِِع الرَّ َُ َوَٓ ََيُْطـْ  َظـَذ  ،َٓ 

ْلَذَن َلفُ  ،ِخْطَبِ  َمِخقفِ  َُ  - (3)وظؼبي عـ ظومر (2)ٌ أ  هريرةوكحقه مـ ح ي -(1)«إَِّٓ َمْن 

 حقـٌ  ،أكَّـف مــ أشـبوب افعـ اوة وافبغضـوء وافتؼـوضع عـغ ادسـؾؿغ :واحلؽؿ  َـ الـفل

 -وأؾس  ادعومؾي عقـفام ،لع ى ظذ حؼ أخر

ــور افةـــرط,يف زمـــ اخلقــوريـ  :ووؿــً اــل اإلكســون أن يبقــع ظــذ عقــع أخقــف ــور  ،خق وخق

   -(4)ٕكف ٓ يتؿؽـ مـ افػسخ إٓ يف زمـ اخلقور : زال افتحريؿؾنذا اكؼضـك زمـفام ,ادجؾس

                                 
 -(1412« )مسؾؿ»و(، 2139« )افبخوري» أخرجف (1)

 -(1515« )مسؾؿ»و(، 2149« )افبخوري» أخرجف (2)

 -(1414« )مسؾؿ» رجفأخ (3)

 -وافعثقؿغ، رجى اعـ: ورجحفو، عع مهو أو اخلقوريـ زمـ يف شقاء، ظوم افـفل أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (4)
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ـْ َـاَع ِشـؾعً  َتِسـع ٍ  ،رائِفـَراُ ه ظذ ِص ـوِص ) :ققلف ؼـقَل دَِـ َُ ٌَ  :رةٌ ـِظــِدي فقفـا َظشـ :كـلن  لَقْػَسـ

ْعِؼَد ََعف َُ    (.و

وفـف  ،افبقـع وافةــراء يف معــك ،دو لؼ م مـ احلـ يٌ وافتعؾقـؾ :حيرم افةـراء ظذ صـراء أخقف

   :وً صقرلون أيض

 :ؾقؼـقل آخـر فؾبـوشع ،ويـتفقـون ،اصـسيً افســقورة ععةــرة آٓف :ــلن يؼـقل :قييف افؽؿّ  -1

 -وً صسهيو علح  ظةـر أفػأ

 صـسهيوأأكـو  :ؾقؼـقل ،اصسيً مـؽ افؽرشـل عـلفػ ريـول ممجؾـي :يؼقلـلن  :يف افؽقػقي -2

ي  -ؾال جيقز ،ـ أجؾف وكحق ذفؽعلجؾ أؿصـر م صسهيوأ :أو يؼقل ،علفػ حوفَّ

 -يتـزل ظذ افةـراء ظذ صـراء أخقف ووؿً افـفل ،مـ اف فقؾ ومو ؿقؾ يف افبقع ظذ عقع أخقف

ْبُطُؾ الَعْؼُد فقف ) :ققلف َُ    (.و

   -عوضؾ :وافةـراء ظذ صـراء أخقف ،افعؼ  افثوين يف افبقع ظذ عقع أخقف

 -ظود إػ ذات ادـفل ظـف اؿتضـك افػسود وافـفل إذا ،اك ظـ ذفؽ ^ٕن افـبل  :وذلؽ

ِقُّ ) :ققلف ََ ـ َاَع ِر ََ بـاُع َـف َكسـق  ً  اً و ُُ َؿـِـف َـا ٓ  ََ ى صـق  ،َـَِسقَ ٍ  واْظتـاَض ظــ   اً َكْؼـد اً مو اْصـَسَ

زْ  ،َدوِن َا َاَع َف َكسق ً  ٓ َالعْؽسِ     (.  َُيُ

 -ـوفز وافتؿر وافةعر :ـؾ مؽقؾ مقزون :الرَقي ظـد احلـاَؾ 

 ،ٓ يبـوع عـف كســق ي وً وـون افعـقض وافؼقؿـي صــق  ,عثؿـ ممجؾ :أي,عـسـق ي  وً ؾؿـ عوع رعقي

 -عثؿـ ممجؾ وً وهق أن يبقع رعقي ،وهق كقع مـ أكقاع افبققع ادحرمي ،ؾفذا ٓ جيقز

 ،ؾقصـ  هـذا ,ممجؾـي :أي,عامشي ريول كسـق ي  عوع زي  ظذ ظؿرو موشي صوع متر :صقرة ذلؽ

ظـفـو  وً وفؽــ شـلظطقؽ ظقضـ ،مو ظــ ي موشـي ريـول :ؾؼول ظؿرو ،ٕجؾ ضؾبفو زي فؽـ دو جوء ا

وهـق ,مو ٓ يبوع عف افتؿر كســق ي  ,وهق ادوشي,ٕكَّف اظتوض ظـ افثؿـ  :ؾفذا ٓ جيقز ،موشي صوع عر
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هِ  » :^وؿ  ؿول  ،ؾصور عقع متر عز ممجؾ ,افز هُ  َالذَّ ـ ِ  .الذَّ ـُ  َالِػضَّ َتَؾَػـ  فـنَذا اْخ ...والػضَّ

 ُِ  -(1)«ََِقدٍ  اً إَذا كاَن ُد ،فبقعقا كقَػ صْ ُتؿْ  ،هذِه إْصـَا

 -ؾـحـ ظـ  مبودفي متر عز كةسط افتؼوعض :وظذ هذا •

ى صق ) :ققلف    (.َدوِن َا َاَع َف َكسق  ً  اً َكْؼد اً مو اْصَسَ

 -وهل مسلفي افعقـي ،هذا كقع مـ أكقاع افبققع ادحرمي

 -(2)افسؾػ :هل يف افؾغيو ,عؽسـر افعغ,وافعقـي 

ثـؿ يةـسهيو عــ عوظفـو  ،أن يبقع شـؾعًي عـثؿـ معؾـقم إػ أجـؾ مسـؿك :ويف اصطلح الػؼفال

 -اً ظؾقف علؿؾ مـ ثؿـفو كؼ 

ثـؿ اصـساهو مــف  ،زي  عوع افسـقورة ظـذ ظؿـرو ععةــرة آٓف ممجؾـي دـ ة شــي :صقرة ذلؽ

   -اً ثامكقي آٓف كؼ ع

  ؟ف  حؽؿ َقع العقـ   

 حـقػـي وأ  ،وموفـؽ ،أَـ  :وهـق ؿـقل إشؿـي افثالثـي ،وافعؼـ  ؾوشـ  ،عقع افعقـي لرم، 

وإكـام عوظفـو ظؾقـف عـثؿـ  ،أو مل يؽــ هــوك مقاضـلة ،شقاء ـون هـوك الػوق ومقاضلة مــ ادتعوؿـ يـ

   -اً ثؿ احتوج افسؾعي ؾوصساهو مـف علؿؾ مـ ثؿـفو كؼ  ،ممجؾ

ــ ِ » :وً مرؾقظــ حــ يٌ اعـــ ظؿــر  :والــدلقؾ ♦ ْعُتْؿ َِاْلِعقـَ َُ  ،َوَمَخــْذُتْؿ َمْذَكــاَب اْلَبَؼــرِ  ،إَِذا َتَبــا

ْرعِ  َفادَ  ،َوَر ـقُتْؿ َِالزَّ َط  :َوَتَرْكُتُؿ اجْلِ ـِْزُظُف َحتَّك َتْرِجُعقا إَِػ دُِـُِؽؿْ  َظَؾْقُؽْؿ ُذًٓ  اهللَُشؾَّ َُ  َٓ»(3)- 

                                 
 -(1587« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 -(2.449« )ادـر ادصبوح»: اكظر (2)

 يف وافطزاين(، 65 .2« )وإشامء افؽـك» يف واف وٓ (، 3462« )داود أعق»(، 8.449« )أَ » أخرجف (3)

 وافبقفؼل(، 298 .5« )احلؾقي» يف كعقؿ وأعق(، 71 .7« )افؽومؾ» يف ظ ي واعـ(، 2417) «افةومقغ مسـ »

 (-5.316« )افؽزى» يف
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ومل يـرد ظــ أحـ  مــ  ،يؿ افعقــيوأكـس أؾتـقا عتحـر ،واعــ ظبـوس ،ـعوشةي :وٕن افصحوعي

 -وً ؾؽون إمجوظ ،افصحوعي إعوحتفو

 -وً وش  افذراشع معتز صـرظ ،وؾقف حتويؾ ظؾقف ،وٕكف ذريعي إػ افرعو

زْ  ،ٓ َالعْؽسِ ) :ققلف    (.  َُيُ

 :لونروهذا ي خؾ حتتف صق ،ظؽس مسلفي افعقـي بقز

ثؿ اصـساهو  ،عوع شـقورة عامشي أفػ ممجؾي ـام فق ،أو عؿثؾف ،أن يةسهيو علـثر مـ ثؿـفو :إوػ

 -قج  حقؾي ظذ افرعولٕكَّف ٓ  :ؾقجقز وً عامشي وظةـريـ أفػ

 -علـثر مـف ثؿ أصسيف مـف ممجالً  ،عثؿـ اً كؼ  وً أن أعقع ظؾقف صـق  :ظؽس مسلفي افعقـي :الهاكق 

 وً ف عخؿسـي وظةــريـ أفػـثؿ اصساهو مــ ،اً كؼ  وً زي  عوع افسـقورة ظذ لؿ  ععةـريـ أفػ :َهالف

 -(1)ٕن لذور افرعو ععق  :ؾتجقز ،ممجؾي إػ شـي

َؿـِف ،وإن اصساُه َغِر ِجـِسف) :ققلف ََ ِ ِصَػتِف ،مو َعَد َقْبِض  ُفِ  ،مو َعَد َتَغرُّ شـَسِ َُ مو  ،مو َـ غـِر 

اُه مَقه    (.جازَ  -مو اَـُف  ،اْصَسَ

   :وهل ،افتل عوظفو عثؿـ ممجؾهذه أحقال يسقغ ؾقفو صـراء اإلكسون فؾسؾعي 

 -أن يةسهيو عثؿـ مـ ؽر جـس افثؿـ افذي عوظفو عف ممجالً  -1

وعوظـف  ،أو اصـسى عـذهى ،اً ؾوصـساهو عـ وٓرات كؼـ  ،عوع افسـقورة عريـوٓت ممجؾـي :َهالف

 -عػضي

 -(1)ؾجوز ،ٕاام جـسون ٓ حيرم افتػوضؾ عقـفام :جيقز :فادذه 

                                 
ف: مطؾؼوً  حرام أكف: احلـوعؾي ظـ  ؾودةفقر، ادذهى مـ ادةفقر خالف وهذا (1) ، ـوفعقـي فؾرعو وشـقؾي يتخذ ٕكَّ

 - عؿمجؾ يةسهيو ثؿ، عـؼ  شؾعتف ؾقبقع، فؾامل لتوجوً  يؽقن  ؿ ؾوفبوشع

 إصؾ أنَّ : وافعؾي، يص  ؾال افرعو ظذ حقؾي ـون ؾنن، حقؾي يؽـ مل إذا جوشز هذا أن: أَ  ظـ إخرى وافروايي

 -افعثقؿغ ورجحفو، ادتؼ م فؾـص حرمً وافعقـي، احلؾ ادعومالت يف
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 -ف فثؿـفو ادمجؾإذا اصساهو عع  ؿبض -2

 -ؾقجقز ،ؾؾام ش د ادةسي إفػ رجع افبوشع واصساهو ،عوع شـقورة علفػ ممجؾي :َهالف

 -إذا اصساهو عع  لغر صػتفو ظام ـوكً ظؾقف ظـ  عقعف هلو علكؼص مـ ؿقؿتفو -3

 ،اً ؼـ ك وً ؾوصـساهو افبـوشع إول عثامكـغ أفػـ ،ثؿ صـ م هبـو ،عوع شـقورة عامشي أفػ ممجؾي :َهالف

 -عةـرط أن يؽقن افـؼص يف افثؿـ مؼوعؾ مو حصؾ مـ افتغر ،ؾقجقز

ؾـال  ،ؾؽـفافتـل خرجـً هبـو ظــ مِ  ظـذ اهلق ـيِ  إفقـف افسـؾعيُ   ْ ُعـأن ادوفـؽ مل لَ  :وظؾ  اجلقاز ♦

 -مو مل يضؿـ يتحؼؼ ؾقفو رعُ  

   -فقس ادؼصقد عف افتقصؾ فؾرعو ،أو ظقبف ،وٕن كؼص افثؿـ مؼوعؾ كؼص ادبقع

 -,أو اعـتف ،أو زوجتف ،مـ ٓ لؼبؾ صفودلف فف ـوعـف وهق ـّؾ , افبوشعٍ  إذا اصساهو ؿريُى  -4

ًَ  :صقرة ذلؽ ؾجوء ؿريى زي  ـوعـف واصـساهو  ،مـ زي  شـقورة عخؿسي آٓف ممجؾي اصسي

 -مو مل يؽـ يف ذفؽ حقؾي ومقاضلة فؾتقصؾ دسلفي افعقـي ،ٕكَّف ـوٕجـبل :مـؽ ؾقجقز

 -هو افبوشع إول مـ ؽر مةسهيو مـفإذا اصسا -5

ؾوصـساهو إول مــ  ،ؾبوظفو زي  ظذ ظؿـرو ،شـقورة عامشي أفػ ممجؾي اً زي  عوع ظعٌ  :صقرتف

ُفِ  :وإفقفو أصور عؼقفف ،وهذه مو لعرف ظـ  افػؼفوء عؿسلفي افتقرق ،ظؿرو ْشَسِ َُ ـْ َغْرِ 
َِ  -مو 

   -اف راهؿ ادضـروعي مـ افػضي :اءوافقِرق عؽسـر افر ،مص ر لقرق :فغي :والتقرق

ويبقعفـو  ،شؾعي عـثؿـ ممجـؾ عـلـثر مــ ؿقؿتفـو حوّفـي أن يةسي مـ حيتوج موًٓ  :اً واصطلح

 -ومل يؼص  ذات افسؾعي ،حلوجتف فف :وؿص ه عذفؽ احلصقل ظذ ادول ،اً ظذ أجـبل كؼ 

                                
 

 ـجـس افثؿـقي يف إاام إذ: افعقـي صقرة ؾػقف، فألصـقوء ثؿـ اجلـسـغ مـ ـالً  ٕن: ذفؽ جيقز ٓ أكف :الهاين الؼقل (1)

 مذهى وهذا، افذراشع ش  وافقاجى، افعقـي ذريعي يؽقن ذفؽ وٕن، افعؼ يـ عؿجؿقع افرعو ؾقتحؼؼ، واح 

 -افعثقؿغ وؿقاه، ؿ امي اعـ: واختقور، وادوفؽقي، احلـػقي
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 -* وحؽؿ هذه ادعومؾي يف ادةفقر مـ ادذهى اجلقاز

 :والدلقؾ ♦

 -ؾق خؾ يف ذفؽ هذه افصقرة ،(1)(ٹ ٹ ٹ) :ؿقفف لعوػ -1

وٓ دفقـؾ ظـذ مــع  ،إٓ مـو ؿـوم افـ فقؾ ظـذ ادــع مــف ،وٕن إصؾ يف ادعـومالت احلـّؾ  -2

 -افتقرق

 -جي  مـ يؼرضف وفقس ـؾ مـ احتوج موًٓ  ،وٕن احلوجي ؿوشؿي إفقفو -3

 -(2)لذور وٕن افعغ مل لرجع إػ افبوشع افذي خرجً مـف ؾال -4

 

 

 

 

 

                                 
 (- 275: )افبؼرة (1)

 اهلل وظب ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختقور، افعزيز ظب  عـ ظؿر ؿقل وهق، افتقرق حتريؿ: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 - افقهوب ظب  عـ لؿ  عـ

 -أحقط ؾسـف وإٓ، فؾامل احلوجي وج ت إذا افتقرق جيقز أكف: وإطفر
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 :قال ادملػ 

ـِ  ،صـ قٌَّ  :َـفـا] ْه ـٍ  ،كـالرَّ َؿـ ََ ْسـؾِ ً  ،اً مو َخِصـقّ  ،اً وكــقِن العبـِد كاتبـ ،وتلجقـِؾ  َُ ــِ   ،مو  ََ وإَ

َط البــائُع ُشــْؽـَك الــداِر َصــْفر ،اً َِْؽــر ْشــَسِ َُ ٍ  ،اً وك ــِق من  َعــغَّ َُ ق ــٍع  ََ ــلَن البعــِر إػ  َرَط ـمو َصــ ،وُُحْ

ـــؿُ  ــَؾ اْل ــائِع َُحْ ي ظــذ الب ـــَ  ْشَسِ ــقِب مو َتػصــقَؾف ،مو تؽســَره ،َطِ  اْل ــَ  اله ــَغ  ،و خقاض ــَع َ وإن مَجَ

َطَؾ البقعُ  ،رضغِ ـَص  ْبطُِؾ الَعْؼَد  .ََ ُُ كَسـَؾٍػ  :آَخـرَ  اً كاصساِط محـِدمها ظـذ أَخـِر َظْؼـد ،وَـفا فاشٌد 

ٍِ ـوَص  ،وإجارةٍ  ،وَقعٍ  ،وَقْرضٍ   .ْر

ــ  ــفـوإن َص ــَؼ  ،َرَط من ٓ َخســارَة ظؾق ــك َكَػ ـــؿَ مو َت هاْل ــف ،بقُع وإٓ َردَّ بقُع َُ ــف ،مو ٓ  ُب وٓ  ،وٓ َُّيَ

ْعتُِؼف َطـَؾ الشـ ،وإن مْظَتَؼ فالقُٓل لف ،ُُ ََ ػعَؾ ذلـؽ  َُ وَِْعُتـَؽ  ،َرَط اْلِعْتـَؼ ـإٓ إذا َصـ ،ْرُط َوحـَدهـمو من 

ـَ إػ َلٍث  ْقَع َقـَـاو ،ظذ من ُتـِْؼَديِن الهَؿ ََ مو  ،َل زُـٌد ـمو َرِ ـ ،وَِْعُتؽ إن ِجْ َتـِل َؽذا ،َصََّّ  :إٓ فل 

ـِ  ؼقُل لؾُؿْرَهِ ـُ لؽ ،إن ِجْ ُتَؽ ََِ ؼ َؽ  :َُ ْه َُِصَُّّ اْلَبْقعُ  ،وإٓ فالرَّ  ٓ. 

مْ  ،َرَط الَزاَلَة َـ كؾ  ظقٍ  جمفقلٍ ـوإن َاَظف وَص   ـْزَ َُ  ،رُة َمْذُرعٍ ـشـظـذ مهنـا ظَ  اً وإن َاَظـف دار ،  

قارُ  ،َصََّّ  :فَباَكْ  مكهَر مو مقؾَّ     .[ودَِـ َجِفَؾف وفاَت َغَرُ ف اخْلِ

تؾـػ ت هوهذ ،ظؼ  ادصـػ هذا افبوب فؾؽالم ظذ افةـروط افتل لؼع عغ ادتبويعغ يف افعؼ 

 -(1)ظـ صـروط افبقع افتل شبؼ ذـرهو

                                 
 َـ وجقه مرَع :، افبقع وصـروط افبقع يف فةـروطا عغ افػرق»(: 8.223) «ادؿتعافؼح » يف ظثقؿغ اعـ ؿول (1)

 -ادتعوؿ يـ وضع مـ افبقع يف وافةـروط، افةورع وضع مـ افبقع صـروط أن :إول

 فؽـ، صحق  ؾفق، افبقع فزوم ظؾقفو يتقؿػ افبقع يف وافةـروط، افبقع صحي ظؾقفو يتقؿػ افبقع صـروط :الهاين

 -اخلقور ؾؾف عف فف يقف مل إذا افةـرط فف مـ ٕن: عالزم فقس

 -افةـرط فف عـ إشؼوضفو يؿؽـ افبقع يف وافةـروط، إشؼوضفو يؿؽـ ٓ افبقع صـروط أن :الهالث

 صحق  هق مو مـفو افبقع يف وافةـروط، افةـرع وضع مـ ٕاو: معتزة صحقحي ـؾفو افبقع صـروط أن :الراَع

 -«يصـقى وؿ  خيطئ ؿ  وافبةـر، رافبةـ وضع مـ ٕكف: معتز وٓ عصحق  فقس مو ومـفو، معتز
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 -(1)لءـافعالمي ظذ افة ؾقؽقن عؿعـك: ،ويلا عوفتسؽغ ,عوفػت ,ط مجع صـرَ  :والشـروط

ــ :والشـــرط يف البقــع وؽــرض  ،ف ؾقــف مـػعــيإفــزام أحــ  ادتعوؿــ يـ أخــر عســبى افعؼــ  موَف

 -صحق 

ـِ  ،ص قٌَّ  :َـفا) :ققلف ْه ـٍ  ،كالرَّ َؿ ََ   .(وتلجقِؾ 

 أن افةـروط يف افبقع كقظون :أي: 

   :ؿسامن وهل ،صـروط صحقحي :الـقع إول

 ،ؾفـذا صـحق  ،أو افعوؿـ  ،ء ظـودت ادصـؾحي إػ افعؼـ شـقا :صـرط مـ مصـؾحي افعؼـ  -1

   :وذـر فف ادمفػ مثوفغ

ؾفـذا  وً عةــرط أن لعطقــل شــقورلؽ رهــ ،ععتؽ افسـقورة عثؿـ ممجـؾ :ـام فق ؿول ،افرهـ ,

 -جوشز

 -ؾقص  ،ععتؽ افسـقورة عةـرط أن يؽقن افثؿـ ممجالً  :ـام فق ؿول ،للجقؾ افثؿـ ,

أو ضومـ ؾؾقس فـف أن  ،ؼ  ومل يةسط افبوشع ظذ ادةسي إحضور رهـفق لّؿ افع :وظذ هذا •

   -ٕكَّف إفزام فؾؿةسي عام مل يؾزمف إْذ مل يةسضو ظؾقف يف افعؼ  :يطؾبف مـف عع  ذفؽ

  -وً فؽقكف معروؾ :ومل يذـره ادمفػ ،ؾفذا صحق  عوٓلػوق :صـرط يؼتضـقف افعؼ  -2

واصـسط أن يؽـقن افـثؿـ  ،ــام فـق عـوع شــقورة ،حـوًٓ وـقن افـثؿـ  ،اصساط افتؼوعض :َهالف

ٓا  ؾقجـقد مثـؾ  ،وإن مل يةـسط ٕن مؼتضـك افعؼ  أن يؽـقن حـوًٓ  :ؾال حوجي فذـره يف افعؼ  ،حو

 -إذ هل مةسضي عؿؼتضـك افعؼ  :هذه افةـروط ـع مف

ْسؾِ ً  ،اً مو َخِصقّ  ،اً وكقِن العبِد كاتب) :ققلف َُ ِ  َِْؽر ،مو  ََ   (.اً وإَ

   -مو زال افؽالم ظذ صـروط يف مصؾحي افعؼ  أو افعوؿ 

                                 
: اكظر- ظالموهُتو: افسوظيِ  وَأصـراطُ ، وصـراشط صـروط واجلؿع، افةـريطي وـذفؽ، معروف افةـرطُ : افصحوح يف (1)

 (-1136. 3) فؾجقهري «افصحوح»
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   :وِما ُدخؾ فقفا

أو إمـي  ،ــام فـق اصـسط أن يؽـقن افعبـ  مسـؾامً  ،علن يةسط صـػي يف افبقـع :اصساط الصػ 

  -ؾقص  ،أو أن لؽقن افسـقورة وصػفو ـذا ،أو أن اف اعي شـريعي ادةـل ،أو أاو حتقض ،اً عؽر

 -ؾؾق اصسضو ظةـر صػوت ص  ،افةـروطوهـو ٓ ح  فع د 

َط البائُع ُشْؽـَك الداِر َصْفر) :ققلف ْشَسِ َُ ٍ  ،اً وك ِق من  َعـغَّ َُ ق ٍع  ََ َرَط ـمو َصـ ،وُُحْلَن البعِر إػ 

ي ظذ البائِع َُحَْؾ اْلـؿُ     (.و خقاضَ  الهقِب مو َتػصقَؾف ،مو تؽسَره ،َطِ  اْلـَ  ْشَسِ

يف  وً معؾقمـ وً وهـق أن يةـسط افبـوشع أو ادةـسي كػعـ :ط ادـػعيمـ افةـروط افصحقحي اصسا

   -ادبقع

أو اصـسى  ،أن حيؿؾف إػ مقضع معـغ أو افبعرَ  ،اً واصسط أن يسؽـفو صفر ،عوع افبقً :َهالف

واصـسط أن خيقطـف  ،وً صـسى مــف ؿامصـاأو  ،ويؽســره ،واصـسط أن حيؿؾـف افبـوشع ادةسي احلطـَى 

  -ه ادمفػ جمرد أمثؾيومو ذـر ،وكحق ذفؽ

ؾفـو ب  ؼَ أو يُ  ،أن يطل إمـيَ  ـام فق اصسط افبوشعُ  ،اصساط مو حيرم :وُستهـك َـ اصساط ادـػع  *

 -أو كؽوح ،ؾؽ يؿغؿِ إٓ عِ  ٕكَّف ٓ حيّؾ  :عع  عقعفو ؾؾقس فف ذفؽ

 -أو يف افبوشع كػسف ،أكف ٓ ع  أن لؽقن ادـػعي إمو يف ادبقع :واظؾؿ •

 -صفر م ةَ افسـقورة عةـرط أن اشتعؿؾفو  ععتُؽ  :يف ادبقعَهالف 

ًُ  :َهالــف يف البــائع عةـــرط أن لقصــؾف إػ  ،أو احلطــَى  ،عةـــرط أن لغســؾفو ،افســـقورة اصــسي

 -ـرهأو لؽّس  ،افسط 

 -ؾال يص  ،ؾنن ـوكً ادـػعي يف ؽرمهو

ًُ  :َهالف  -شؽـ داركأعةـرط أن  ،شـقورلؽ اصسي
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َطَؾ البقعُ  ،رضغِ ـَغ َص وإن مَجََع َ) :ققلف ََ.)   

ؾؾـق زاد  ،واحـ ةً  ادةـسضيُ  وهق أن لؽقن ادـػعيُ  ،فصحي اصساط ادـػعي عوفذات اً ذـر هـو ؿق 

 -واصسط مـػعتغ ؾلـثر عطؾ

أو  ،ولغســؾفو ،إضوراهتــو ولغــّر  ،عةـــرط أن لصــؾ  أكقارهــو ،اصــسيً افســـقورة :َهــال ذلــؽ

 -ٕاو أـثر مـ صـرط :ؾال يص  ،ؽسـرهعةـرط أن حتؿؾف ول ،اصسيً احلطى

ْقعٌ » :وً مرؾقظ ح يٌ ظب  اهلل عـ ظؿرو  :والدلقؾ ََ ْقـعٍ  ،َٓ ََيِؾُّ َشَؾٌػ َو ََ َٓ صـرَضاِن يِف   ،َو

ـْ  ا َ ْ َتْضَؿ ََ  َُّ َْ َٓ ِر ا َلْقَس ِظـَْد َ  ،َو ََ ْقُع  ََ  َٓ    -رضغـظـ افة يف احل يٌ كـفؾ (2()1)«َو

 ،كَسـَؾٍػ وَقـْرضٍ  :آَخـرَ  اً كاصساِط محِدمها ظذ أَخـِر َظْؼـد ،ْبطُِؾ الَعْؼَد وَـفا فاشٌد ُُ ) :ققلف

ٍِ ـوَص  ،وإجارةٍ  ،وَقعٍ     (.ْر

   :وذكر ادملػ مهنا مقسام ،افةـروط افػوش ة يف افعؼ  :الـقع الهاين

 :وذكر ادملػ هلذا مَهؾ  ،يف ظؼ  اً وهق إذا صـرط ظؼ  :صـرط ؾوش  يػس  افعؼ  -1

ؾفـذا اصـساط ظؼـ  يف  ،عةـرط أن لؼرضـل أفػ ريـول ،ععتؽ افسـقورة :ؿول ،وعقع ؿرٌض  (1

 -ظؼ 

ؾفـذا  ،عةــرط أن لصــرف هـذه افـ راهؿ دكـوكر ،أجرلـؽ افبقـً :ؿـول ،وصــرف إجورةٌ  (2

 -اصساط ظؼ  يف ظؼ 

   -صفر م ةَ عةـرط أن لمجرين شـقورلؽ  ،ععتؽ افبقً :ؿول ،وإجورة عقعٌ  (3

 -أكف ؾوش  مػس  فؾعؼ  :شـرطوحؽؿ هذا إَر وال

                                 
 اعـ»و(، 4631« )افـسوشل»و(، 1234) «افسمذي»و(، 3594« )داود أعق»و(، 11.253« )أَ » أخرجف (1)

(، 2.17« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4321« )حبون اعـ»و(، 691« )اجلورود اعـ»و(، 2188) «جفمو

 (- 9.376« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف(، 5.343« )افؽزى» يف وافبقفؼل

 وهق، شزجو ؾؽؾف، أـثر أو مـػعتغ يةـرط وأن، خورجف أو ادبقع يف مـػعي يةـرط أن يص  أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: اختقور
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ْقـعٌ » :وً مرؾقظـ  روعـ ظؿظب  اهلل ح يٌ  :والدلقؾ ♦ ََ َٓ صــرَضاِن يِف  ،َٓ ََيِـؾُّ َشـَؾٌػ َو َو

ْقعٍ  ـْ  ،ََ ا َ ْ َتْضَؿ ََ  َُّ َْ َٓ ِر ا َلْقَس ِظـَْد َ  ،َو ََ ْقُع  ََ  َٓ    -(1)«َو

  -(2)«مو الرَا ،كسف فؾف مو ،َـ َاع َقعتغ يف َقع » :وً مرؾقظ وح يٌ أ  هريرة 

هاْلـؿَ مو َتك َكَػَؼ  ،َرَط من ٓ َخسارَة ظؾقفـوإن َص ) :ققلف    (.بقُع وإٓ َردَّ

وهـق  ،ويبطـؾ افةــرط ،ؾقص  افعؼ  :ٓ يػس  افعؼ  ؾوش ٌ  صـرطٌ  :َـ الشـروط الػاشدة -2

   :ؾ فف عام يعومثّ  ،مو ذـره ادمفػ هـو

   -ٓ أخسـر ؾقفو إذا ععتفو عةـرط أن ،صسي مـؽ افسـقورةأ :فق ؿول

 -ؾوفةـرط ؾوش  يف كػسف ،أو أاو إذا راجً ظـ  افـوس وإٓ رددهتو ظؾقؽ

ـَ نِ » :^ؿقفـف  :هوالدلقؾ ظـذ فسـاد ♦ وحيصـؾ مــ  ،مـو خيـرج :واخلـراج ،(3)«اخَلـَراُج َالضَّ

 -رمفوؾؽذفؽ ظؾقف ؽُ  ،ؿ افسؾعيـْؾؽام أن ادةسي فف ؽُ  ،افسؾعي مـ كػع وؾوش ة

بقُعف) :ققلف َُ ْعتُِؼف ،وٓ َُّيَُبف ،مو ٓ  ُُ َطـَؾ الشـ ،وإن مْظَتَؼ فالقُٓل لف ،وٓ  ََ ػعَؾ ذلـؽ  َُ ْرُط ـمو من 

   (.َوحَده

   :ادذهى يفػوش ة يف كػسفو ؽر مػس ة فؾعؼ  افأصور إػ مجؾٍي مـ افةـروط 

 -ٓ لبقعفو ظذ ؾالنأو  ،وً ععتؽ افسـقورة عةـرط أن ٓ لبقعفو مطؾؼ :َهالف ،أن َٓ َيبِْقع ,1

                                 
 اعـ»و(، 4631« )افـسوشل»و(، 1234) «افسمذي»و(، 3594« )داود أعق»و(، 11.253« )أَ » أخرجف (1)

(، 2.17« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4321« )حبون اعـ»و(، 691« )اجلورود اعـ»و(، 2188) «موجف

 (- 9.376« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف (،5.343« )افؽزى» يف وافبقفؼل

« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.52« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4974« )حبون اعـ»و(، 3461« )داود أعق» أخرجف (2)

 (-9.341« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف(، 5.343)

 اعـ»و(، 4499« )افـسوشل»و(، 1285) «افسمذي»و(، 3598« )داود أعق»و(، 49.272« )أَ » أخرجف (3)

(، 2.15« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4928« )حبون اعـ»و(، 627« )اجلورود اعـ»و(، 2242) «موجف

ٌٌ  َوَهَذا: »افبخوري ؿول، ظوشةي ح يٌ مـ( 3.321« )افؽزى» يف وافبقفؼل  «افؽبر افعؾؾ»: اكظر «ُمـَْؽرٌ  َحِ ي

 (- 191صـ) فؾسمذي
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َبفُ  ,2  -ععتؽ افسؾعي عةـرط أن ٓ هتبفو ٕح  :َهالف ،أن َٓ هَيَ

   -أو إن أظتؼتف ؾوفقٓء يل ،ععتؽ افعب  عةـرط أن ٓ لعتؼف :َهالف ،َأن يْعتِؼفُ  ,3

 -أو هتبف ،ععتؽ افعب  عةـرط أن لبقعف :َهالف ،أو يػعؾ ذفؽ ,4

 -* ؾفذه افةـروط ؾوش ة

ؾؾــف حــؼ  ،إذ مؼتضـوه أن ادةــسي إذا مؾــؽ افســؾعي :و تــوفػ مؼتضـــك افعؼــ أاــ :والعؾـ  ♦

 -وفقس فؾبوشع إول أن حيجر ظؾقف ،أو ؽر ذفؽ ،أو ظتؼ ،أو هبي ،شقاء عبقع ،افتصـرف ؾقفو

 .(1)«وإكَّ  الَقُٓل دـ مظتَؼ ...» :وأمو اصساط افقٓء ؾؾح يٌ ظوشةي

 -يػس  هق افةـرط وإكام افذي ،وفؽـ مع هذا ؾوفعؼ  صحق 

 ؟وَا الدلقؾ ظذ ظدم فساد العؼد :فنن ققؾ   

 ُؿ الـَقَٓلَ » :يف ؿصي عريرة ح يٌ ظوشةي ضِل هَلُ ـْ َمْظَتـَؼ  :َواْصَسِ َ  الـَقَُٓل دَِـ ؾلعطـؾ  ،(2)«َفـنِكَّ

 -(3)وأعؼك افعؼ  ،افةـرط

   (.َرَط اْلِعْتَؼ ـإٓ إذا َص ) :ققلف

   -ؾقص  ،ن افبوشع اصسط ظذ ادةسي فؾرؿقؼ أن يعتؼففق أ :اشتهـك ادملػ ِما شبؼ* 

ـُؿ اْلـَقَٓلَ  ،ُخـِذَُّيا» :ح يٌ عريرة حـغ اصـسهتو ظوشةـي وؾقـف :والدلقؾ ♦ ضِل هَلُ َ   :َواْصـَسِ َفـنِكَّ

ـْ َمْظَتَؼ  َِ  -وٕن افةورع متةقف فؾعتؼ ،افقٓء دون افعتؼ ^ؾلكؽر افـبل  ،(4)«اْلَقَُٓل د

                                 
 (-1594« )سؾؿم»و(، 2169« )افبخوري» أخرجف (1)

 (-1594« )مسؾؿ»و(، 2168« )افبخوري» أخرجف (2)

: اختقور وهق- ؾقص ، فؾبوشع أو فؾؿةسي ومصؾحي، صحق  فغرض افةـرط ـون إذا أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (3)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ

 (-1594« )مسؾؿ»و(، 2168« )افبخوري» أخرجف (4)
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ـَ إػ َلٍث  وَِْعُتَؽ ) :ققلف ْقَع َقـَـا ،ظذ من ُتـِْؼَديِن الهَؿ ََ    (.َصََّّ  :وإٓ فل 

ؾـذـر  ،وذـر ؾقـف مـو يصـ  ومـو ٓ يصـ  مــ افةــروط ،أصور هـو إػ مو يتعؾؼ عتعؾقؼ افعؼ 

 ،عةــرط أن لـ ؾع افـثؿـ خـالل ثالثـي أيـوم ،ععتـؽ افســقورة :أن يؼقل افبـوشع :وهل ،صقرًة لص 

   -وفةـرط صحق ؾ ،وإٓ ؾوفبقع ٓغٍ 

 -وهذا ؾقف مصؾحي فؾبوشع ،ومو مل يرد افـفل ظـف ،إصؾ يف افةـروط افصحي أن :والعؾ  ♦

 -وإكام فؾػسخ ،ن افتعؾقؼ هـو فقس فؾبقعوٕ

   (.َل زٌُد ـمو َرِ   ،وَِْعُتؽ إن ِجْ َتـِل َؽذا) :ققلف

ؾوشـ  ٓ  صــرطٌ  :الهالث َــ الشــروط الػاشـدة :وهق ،ذـر هـو مو ٓ يص  مـ لعؾقؼ افعؼقد

 -وهق أن يعؾؼ افعؼ  ظذ صـرط مستؼبؾ متك ُوِجَ  ص  افبقع :يـعؼ  معف افبقع

شـقاء ــون  ،ؾال يـتؼؾ عف ادؾؽ ،ٕن افعؼ  مسدد يف ثبقلف وظ مف :أن افبقع ٓ يـعؼ  :ف ؽؿف

 -أو ـون ؽر لض لظفر ؾقف ؾوش ة ،وٓ لظفر ؾقف ؾوش ة ،وً افةـرط لض

 -أو إذا دخؾ رمضون ،ععتؽ إذا ضؾعً افةؿس :ضَهال الشـرط اد 

 -أو إن ج تـل عؽذا ؽر افثؿـ ،ععتؽ افسـقورة إن رضـل أ  :َهال غر اد ض

 -وٓ يـعؼ  افبقع ،* ؾفـو ٓ يص  افةـرط

 -(1)أن افعؼقد ٓ ع  أن لؽقن مـجزة ٓ معؾؼي :والعؾ  ♦

ـِ ) :ققلف ؼقُل لؾُؿْرَهِ َُ ـُ لؽ ،إن ِجْ ُتَؽ ََِ ؼ َؽ  :مو  ْه َُِصَُّّ اْلَبْقعُ  ،وإٓ فالرَّ  ٓ.)   

أن يرهـ زيٌ  ظــ  ظؿـٍرو  :وصقرها :,ظذ ادذهى,هذا مـ افةـروط ادعؾؼي افتل ٓ لص  

إن ج تؽ عحؼؽ افذي لري  يف افققم افػالين وإٓ ؾـوفثقب  :ويؼقل ،أو ـتوب وكحقه ،ـثقب وً صـق 

 -ظـف قب ع ًٓ ؾؾق مل يللف عوحلؼ ؾال يص  أن يلخذ افث ،فؽ

                                 
 إن)ــ، لض ؽر أو، أشبقع ـبع : لض عةـرط معؾؼوً  ـون شقاء، جوشز ادعؾؼ افعؼ  أن: أَ  ظـ يافثوكق افروايي (1)

 -وافعثقؿغ، وافسع ي، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: اختقور وهل(، أ  رضـل
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وٕن هـذا هـق ؽؾـؼ  ،عـلمر وً ؾفق عوظف افثـقب معؾؼـ ،ٕكَّف يف حؼقؼي إمر عقع معؾؼ :والعؾ  ♦

ـُ َـ صاحبِفِ » :^افرهـ افقارد يف ؿقفف  ه غَؾُؼ الرَّ ُُ    -(2)ؾسـره عذفؽ اإلموم أَ  ،(1)«ٓ 

ْزَ  ،َرَط الَزاَلَة َـ كؾ  ظقٍ  جمفقلٍ ـوإن َاَظف وَص ) :ققلف َُ    (.مْ   

ؾـال  وً واصـسط ظـذ ادةـسي أكـف إذا وجـ  ؾقفـو ظقبـ ،,ـسـقورة مـثالً ,فق أن افبوشع عوع شؾعًي 

   -وٓ يص  هذا افةـرط ،كف ٓ يزأإ :ؾقؼقل ادمفػ ،عؾ يزأ افبوشع مـ افعققب ،يرجع ظؾقف

قت احلـؼ وافزاءة ؿبـؾ ثبـ ،أنَّ افرد عوفعقى ثبً عع  افبقع ؾال يسؼط عنشؼوضف ؿبؾف :والعؾ  ♦

 -(3)وً ٓ ب ي صـق 

   (.َصََّّ  :فَباَكْ  مكهَر مو مقؾَّ  ،رُة َمْذُرعٍ ـظذ مهنا َظش اً وإن َاَظف دار) :ققلف

 ،أو أاـو ثامكامشـي ،ؾتبغ أاو أفـػ ومخسـامشي ،ظذ آخر ظذ أاو أفػ مس وً عوع أرض فق أن رجالً 

   -يف ادسوحي يؽقن ظؾقف وافـؼص ،وافزيودة لؽقن فؾبوشع ،افبقع صحق  :ؾقؼقل ادمفػ

 -أكف افتزم فف يف افعؼ  هذا ادؼ ار ؾالع  مـ إمتومف :والعؾ  ♦

قارُ ) :ققلف    (.ودَِـ َجِفَؾف وفاَت َغَرُ ف اخْلِ

خقـور افػسـخ إذا  ،وً يف مؼـ ار ادسـوحي زيـودة أو كؼصـ ،دـ جفؾ احلول مــ افبـوشع أو ادةـسي

 -لرلى ظذ ذفؽ ؾقات أمٍر ومـػعي

                                 
« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 3.33« )اف ارؿطـل»و(، 1478) «افةوؾعل»(، 2441« )موجف اعـ» أخرجف (1)

 ظـ  احل يٌ وهذا»(: 6.439) «افتؿفق » يف افز ظب  اعـ ؿول(، 39 .6« )افؽزى» يف فبقفؼلوا(، 2.51)

 -«يعؾؾقاو ؾناؿ ـثرة جفوت مـ وصؾ ؿ  ـون وإن مرشؾ عوفـؼؾ افعؾؿ أهؾ

 اإلموم ظـ هذا ورد وؿ ، لقؿقي اعـ اختقور وهذا، فؾؿرهتـ افرهـ صور عوفثؿـ يللف مل وإذا، يص  أكف: افثوين افؼقل (2)

ف: جيقز ؾال أـره ؾنن، فف إـراه ذفؽ يف يؽـ مل إذا عام يؼق  أن ويـبغل، ؾعؾف مـ أَ   -افرضو افعؼقد يف يةسط ٕكَّ

 واعـ، لقؿقي اعـ: واختوره، ئعر عوفعقى يعؾؿ مل وإن، يزأ مل عوفعقى ظودوً  ـون إن افبوشع أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (3)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ
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واصـساهو ظـذ أاـو  ،وً ويري  ادةسي أن يبـل ظؾقفـو عقتـ ،وً عوع رجٌؾ ظذ آخر أرض :ؽَهال ذل

ؾؾـف اخلقـور عـغ  ،ظؾقـف ويةـّؼ  ،ويػقت ؽرضف يف افبـوء ظؾقفو ،ؾتبغ أاو أؿؾ مـ ذفؽ ،مخسامشي مس

 -اإلمضوء أو افػسخ

  رضغـعةؾوخلقور ٕح  افطرؾغ:   

 -أن جيفؾ احلول ظـ  افعؼ  -1

 -أو عوفـؼص ،حيصؾ ظؾقف ضـرر عوفزيودةأن  -2

أو أن  ،فق أن افبوشع دؾع افزيودة يف افسؾعي فؾؿةسي جموكًو ؾؾقس فؾؿةـسي اخلقـور :وهـو يؼول

   -ل عوفـؼص مع دؾعف ـؾ افثؿـ ؾؾقس فؾبوشع اخلقورـادةسي رض
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 :قال ادملػ 

ُل  :وهق َمقسامٌ ] ْهُبُ  يف البقـعِ  :ْجؾِسِ ؿَ اْلـِخقاُر  :إَوَّ ِِ ـوالصـ ،وإجـارة ،والصـْؾَُّ َؿعــاه ،َُ ْر

َؾِؿ دوَن شائِر العؼقدِ  َقـا ُظْرفـ ،تباُعِغ اخلقـارُ اْلــؿُ ولؽؾٍّ َــ  ،والسَّ َتَػرَّ َُ ـَداهِن  اً َـا    َْ وإن َكَػَقـاُه مو  ،ََل

ِؼَل خقاُر أَخرِ  ،َمشؼطاُه َشَؼطَ  ََ ََ  ،وإن َمْشَؼَطف محُدمها  ُتف َلِزَم اْلَبْقعُ وإذا  دَّ َُ    .َضْ  

عؾقَـ ً  :(الهاين) ََ ًة  ـدَّ َُ َُشسضاُه يف اْلَعْؼِد  َضـْ   ،واَتـداُ ها َــ الَعْؼـدِ  ،ولـق ضقُؾـ ً  ،من  ََ وإذا 

ُتف مو َقَطَعاهُ  دَّ َطَؾ  :َُ ْهُبُ  يف البقـِع  ،ََ َُ ـ ِ  واإلجـارةِ  -والصـْؾَُّ َؿعــاه -و ََّ ةٍ ٓ َتـِع  ،يف الذ  ـدَّ َُ مو ظـذ 

لِـف ،َرَضاُه ََٕحِدمها دوَن صاحبِف َصـََّّ ـوإن َص  ،ْلَعْؼَد ا ْسـُؼُط ََلوَّ َُ قـاُر  ،وإػ الَغـِد مو الؾقـِؾ  ـْ لـف اخْلِ ودَِـ

 ٌُ  .ولق َع َغْقَبِ  أَخِر وَشَ طِف ،اْلَػْس

ي  ـِ لؾُؿْشــَسِ ُْ ُة اخلقـاَر ــدَّ َُ ـُرُم و ،ـَْػِصُؾ وَكْســُبفاْلــؿُ ولـف َكــ ُ ه  ،وادِْْؾـُؽ  ِصــَُّّ َتَصــوََيْ َُ ُِ ـٓ  رُّ

ـِ  اْلـؿُ بقِع وِظَقِ ف اْلـؿَ مَحِدمها يف  ََ ِ فقفـا َغـِر إْذِن أَخـِر َغـِر ََتِر ياْلــؿُ إٓ ِظْتـُؼ  ،بقعِ اْلــؿَ َعغَّ  ،ْشَسِ

ُِ ـوَتَص  ٌٌ خِلقاِرهاْلـؿُ رُّ ي َفْس َطَؾ ِخقاُره ،ْشَسِ ََ ـ َاَت َـف   ََ    .و

ـَ يف  :(الهالُث ) ُرُج ظـ العادةِ  اً ِع َغْبـبقاْلـؿَ إذا ُغبِ ِشؾِ  ،ََيْ  .وَزُادةِ الـاِجِش وادسَسْ

َحــك وإرشــالِف ظـــَد  ،كَتســقُِد َصــْعِر اجلارُــِ  وََتعقـِده :خقــاُر التــدلقسِ  :الراَـعُ   ــِع َــاِل الرَّ َومَجْ

 .َظْرِ فا

ــ ،ِخقــاُر اْلَعْقــِ   :اخلـاَُس  ُُ ٍـّ  ،ْضــقٍ وَفْؼــِد ظُ  ،كَؿَرِ ــف :بقعِ اْلـــؿَ ُص قِقؿــ  ؼ  ـَ وهــق َــا  مو  ،مو ِشــ

ْقلِف يف الِػراشِ  ،وإَاقِف ،ِرَقتِفـوَش  ،وِزَكا الرققِؼ  ،ِزُادِه  ََ َسـَؽف اْلــؿُ فنذا َظؾَِؿ  ،و َْ ي الَعْقـَ  َعـُد َم ْشَسِ

ِ  واْلَعْقِ   -ََلْرِصف  هَ  -وهق قِْسُط َا ََغ قِقؿِ  الص  َّ ـَ  ،مو َردَّ َظَتـَؼ  بقُع مواْلــؿَ وإن َتؾِـَػ  ،وَمَخَذ الـهََّؿ

َ إَْرُش  ْعَؾْؿ َظْقَبف َدوِن َكْسـ ،العبُد َتَعغَّ َُ ى َا    ـْقِض َكعـامٍ  ،كَجـْقِز ِهـْـدٍ  :ِرهـوإن اْصَسَ ََ َره ـفَؽَسـ ،و

َسَؽف اً فَقَجَده فاشد َْ ه َردَّ َمْرَش َكْسـ ،فؾـف َمْرُصـف ،فَل وإن كـان كبـقِض َدجـاٍج َرَجـَع َؽـؾ   ،ِرهـوإن َردَّ

ـِ   .الهََّؿ
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َ ـا وخقـارُ   ُُقَجـْد دلقـُؾ الر  اٍخ َـا    ـَسَ َُ ْػَتِؼـُر إػ ُحْؽـؿٍ  ،ظقـٍ   َُ وٓ ُحضـقِر  ،اً وٓ ِر ـ ،وٓ 

ـ َحَدَث العقُ   ،صاحبِف ََ ْشـَسٍ َـَع ُؿقـِـف :وإن اْخَتؾَِػا ظـَد  َُ َتِؿـْؾ إٓ قـقَل محـِدمها  ،فؼقُل  وإن   ََيْ

َُؿغٍ     .ُقبَِؾ َل 

ـِ َتـك َـاَن َمَقـؾَّ مو َمْكَهـرَ ِخقاٌر يف البقِع ََت بـرِ  :السادُس  ْهُبـُ  يف التقلقـ ِ  ، الـهََّؿ َُ  ،ِرَك ِ ـَوالّشـ ،و

َ  ِ اْلـؿُ و ََ عرفـِ   ،قاَ َع ِ اْلـؿُ و ،َرا ََ ي رمَس ادـالِ اْلــؿُ وٓ َـدَّ يف مجقِعفـا َــ  ـٍ  .ْشَسِ ى َـَهَؿ وإن اْصـَسَ

ؾٍ  َمجَّ ـْ ٓ ُتْؼَبـُؾ َصـفادُتف لـف ،َُ َّ َؿـِـف حقؾـ ً مو َـَلْكَهَر َـ ،مو ِِم ََ ــ و م ،ـ  َِ ـْػَؼِ  َِؼْسـطِفا  َـاَع َعـَض الصَّ

ـِ  ـِ  ،الهَؿ بِِره َالهَؿ ْ ذلؽ يف َُتْ َبغ  ُُ د   :و   ي اخلقاُر ََغ اإلَساِ  والرَّ  .فؾؾُؿْشَسِ

ـٍ  َؿـ ََ ـزاُد يف  ُُ ةِ ِخقـارٍ  ،وَا  ـدَّ َُ ْمَخـُذ َمْرصـ ،مو َُيَـطُّ َــف يف  ُُ ْؾَ ـُؼ َُ  :مو ِجـاُـٍ  ظؾقـف ،لَعْقـٍ   اً مو 

ْؾَ ْؼ َف ،وَُيَْزُ َف ،َرمِس َالِف َُ ـٌ إو ،وإن كان ذلؽ َعَد ُلزوِم البقِع     .ن ُمْخِزَ َاحلاِل فَ َس

ِِ  :(الساَعُ ) اَلَػـا ،تباَُِعْغِ اْلـؿُ ِخقاٌر ٓختل ـِ ََتَ ًٓ  ،فنذا اْخَتَؾػا يف َقـْدِر الـهََّؿ  فَقْ ؾِـُػ البـائُع موَّ

ؾُِػ  ،ْعُتف َؽذاوإك  َِ  ،َا َِْعُتف َؽذا ياْلــؿُ َؿ ََيْ ُتف َؽـذا :ْشَسِ ُْ ُتف َؽـذا ،َـا اْصـَسَ ُْ ولؽـؾٍّ  ،وإكـ  اْصـَسَ

ْرَض محُدمها ََؼقِل أَخرِ  َُ ٌُ إذا    هؾِفـا ،الػس َِ فـنن اْخَتؾَِػـا  ،فنن كاك  السؾعُ  تالَِػً  َرَجَعا إػ قِقؿِ  

ْشَسٍ  َُ ٌَ العؼُد ا ،يف ِصػتِفا فَؼْقُل  ٌَ طاهروإذا ُفِس ْرٍط فَؼـْقُل ـوإن اْخَتَؾػـا يف َمَجـٍؾ مو َصـ ،اً وَاضِـ اً ْكَػَس

ـِْػقفِ  َُ ـ  اَلَػااْلـؿَ وإن اْخَتؾَِػا يف َظِغ  ،ََ َطَؾ اْلَبْقعُ  ،بقِع ََتَ ََ  .و

ْؼبَِض اْلِعـَقَض   َُ ََك كؾ  َـف  َتسؾقَؿ َا َقِده حتك  ـُ ظـغٌ - وإن َم ْؼـبُِض ُكِصـ -والـهَؿ َُ َ  َظـْدٌل 

ُؿ  َـف  َسؾ  ُُ ـَ اْلـؿَ و ـ ،بِقَع َؿ الهََّؿ ُْ ٓا  اً وإن كان َد ـُ يف  حا ْشَسٍ إن كـان الـهَؿ َُ  ،ْجؾِسِ اْلــؿَ ُمْجِزَ َائٌع َؿ 

ِؼقَّـِ  َالِـف حتـك ََيُْضـاْلـؿَ يف البَؾِد ُحِجَر ظؾقف يف  اً وإن كان غائب ََ ظـفـا  اً َعقـد اً وإن كـان غائبـ ،َرهـبقِع و

ْعِس اْلـؿُ و َُ ي  ٌُ  رٌ ـْشَسِ ْهُبُ  اخلقاُر لؾُ ْؾِػ يف الصػ ِ  .فؾؾبائِع الَػْس َُ ِ  ،و ْ  ر ُُتفولتغرُّ ََ    .[ َا َتَؼدَّ

 -ظؼ  ادمفػ هذا افبوب فؾؽالم ظذ أكقاع اخلقور يف افبقع وأحؽومفو

 -أو ؾسخف ،هق إثبوت حؼ إمضوء افعؼ  :واخلقار

 -أو اإلفغوء ،هق ضؾى خر إمريـ مـ اإلمضوء :وؿقؾ
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ُل  :وهق َمقسامٌ ) :ققلف   (.ْجؾِسِ اْلـؿَ ِخقاُر  :إَوَّ

 اخلقور فف ثامكقي أؿسوم:   

وهـذا  ،ومؽون افتبويع ظذ أي حـوٍل ــون ،مقضع اجلؾقس :أي :خقور ادجؾس :الؼسؿ إول

   -وفق مل يةسضو ،اخلقور مو دامو يف ادجؾس ؾقثبً هلام ،اخلقور يثبً فؾبوشع وادةسي إذا لبويعو

َقـا» :وً مرؾقظـ ح يٌ حؽقؿ عـ حزام  :ذا الـقعوُدل هل ♦ َتَػرَّ َُ ـا َ ْ  ََ َقـاِر  َمْو  ،اْلَبق َعـاِن َِاخْلِ

َقا :َقاَل  َتَػرَّ َُ ْقِعِفَ   ،َحتَّك  ََ َ  يِف  َُقِرَ  هَلُ قَّـَا  ََ ْقِعِفَ   ،َفنِْن َصَدَقا َو ََ َرَكُ   ََ َؼْ   ا َُمِ ََ    -(1)«َوإِْن َكَتَ  َوَكَذ

  فؽـؾ  ُؾ َعـجْ قُ ؾَ  ،فؾتلمؾ وافـظـر إظطوء ادتعوؿ يـ ؾرصيً  :إَبات خقار ادجؾسواحلؽؿ  َـ

   -مو دامو يف مؽون افعؼ  ،أو ؾسخف ،مـفام إمضوء افبقع

ؾلثبـً  ،وٓ كظـر ،ٕن افبقـع ؿـ  يؼـع عـال لـرو   :مـ لقسـر افةــريعيواظؾؿ أن خقور ادجؾس 

  -افةورع خقور ادجؾس مو دام ادتعوؿ ان يف مؽواام

ْهُبُ  يف البقعِ ) :ققلف َؾِؿ دوَن شائِر العؼقدِ ـوالص ،وإجارة ،والصْؾَُّ َؿعـاه ،َُ ِِ والسَّ    (.ْر

 يثبً خقور ادجؾس يف افعؼقد افتوفقي: 

   -دو لؼ م :افبقع ,1

   -ويلا عقوكف يف افصؾ  ،وهق مو ـون ععقض :افصؾ  افذي هق عؿعـك افبقع ,2

وشـقاًء ـوكـً  ،لصـبفً افبقـع مــ جفـي أاـو عقـع مــوؾعؾ ،ٕاو ظؼ  معووضـي :اإلجورة ,3

ؾفـذه  ،أو ظـذ ظؿـؾ ــلن يسـتلجره فقعؿـر فـف افبقـً ،م ة صفرـسـقورة أجرهو  ،اإلجورة ظذ م ة

   -يثبً ؾقفو خقور ادجؾس

   -ؾؾؽؾ مـفام اخلقور يف ادجؾس ،عريوٓت كركوؾؾق صورؾف د ،ٕكَّف عقع كؼ  عـؼ  :افصـرف ,4

هذه أفػ ريول ظذ أن لعطقـل عع   :ـام فق ؿول ،وهق لؼ يؿ افثؿـ وللخر ادثؿـ :افسَؾؿ ,5

  -ٕكَّف يف احلؼقؼي عقع :ؾقثبً فف خقور ادجؾس ،شـي موشي صوع عر

                                 
 (-1532« )مسؾؿ»و(، 2979« )افبخوري» أخرجف (1)
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خقار ادجؾس ُهب  يف البقـع وَـا » :وجيؿعفو ؿقفـو ،ؾؽؾ هذه افعؼقد يثبً ؾقفو خقور ادجؾس

 -«يف َعـاه

وكحــق  ،وادسـوؿوة ،وافــرهـ ،واحلقافـي ،وافضـامن ،واخلؾــع ،ـؽـوحـعؼـ  اف :مَـا َؼقـ  العؼــقد

   -ؾال يثبً هلو خقور ادجؾس ،ذفؽ

 -وافـص ورد يف افبقع ،وٓ يف معـك افبقع ،وً أاو فقسً عقع :والعؾ  ♦

يتؿؽـ ـٌؾ مـ افطرؾغ مـ افػسـخ متـك  :أي,إمو أاو جوشزة مـ افطرؾغ  :وٕن هذه افعؼقد

وإمو ٕاو ظؼـقد  ،وكحقهو ،وافقـوفي ،وافقديعي ،وذفؽ ـعؼ  افةـرـي ،ؾخقورؾال حوجي ف ,مو أراد

ؾـال يثبـً ؾقـف  ،ـوفرهـ ٓزم يف حؼ افـراهـ وحـ ه أو ظذ أح مهو ،إمو ظذ افطرؾغ ،ٓزمي كوؾذة

 -خقور فف

َقا ُظْرف ،تباُعِغ اخلقارُ اْلـؿُ ولؽؾٍّ َـ ) :ققلف َتَػرَّ َُ َداهِن  اً َا    َْ    (.ََل

 -ؾنذا لػرؿو ؾؼ  وجى افبقع ،ور يف ادجؾس يستؿر حتك يتػرؿو علع ااام مـ مؽون افتبويعاخلق

 ؟َا  اَط التػرق 

 حسى اخـتالف  ،ؾفق لػرق يؾزم عف افعؼ  وً ؾام ظّ ه افـوس لػرؿ ،مرجع افتػرق إػ افعرف

وذفـؽ  ،فمخـرؾؾق ـون يف افسقق ؾقحصؾ افتػرق عؿػورؿي أح مهو  ،ادؽون افذي حصؾ عف افتبويع

 ،أو يف شـقورة ؾبـزول أحـ مهو مـفـو ،وإن ـون يف دـون ؾنذا خرج أح مهو مـف فزم ،علن يؿةـل ؿؾقالً 

   -وهؽذا ،أو عوهلولػ ؾبناوء ادؽودي وفق ضوفً

   (.وإن َكَػَقاُه مو َمشؼطاُه َشَؼطَ ) :ققلف

 :خقور ادجؾس يسؼط يف حوٓت معقـي ذـرهو ادمفػ

ٓ  :وؿـوٓ ،أو أاـام دـو لعوؿـ ا أشـؼطوه يف ادجؾـس ،أكف ٓ خقور جمؾس عقـفام إذا لبويعو ظذ -1

   -ٕكَّف حؼ هلام ؾقسؼط عنشؼوضفام فف :وذلؽ :ؾقص  افبقع ويسؼط اخلقور ،خقور جمؾس فـو

ِؼَل خقاُر أَخرِ ) :ققلف ََ    (.وإن َمْشَؼَطف محُدمها 
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ويبؼـك فصـوحبف حـؼ خقـور  ،يف حؼـف وحقـفـو يسـؼط :فق أن أح مهو أشؼط حؼف يف اخلقور -2

   -ٕكَّف مل يسؼط خقوره :ادجؾس

ؾـنن  ،أو ؾسـخف ،اخـس إمضـوء افبقـع :عـلن يؼـقل أحـ مهو فمخـر :أن خير أح مهو أخـر -3

 وفق مل يتػرؿو ،ؾنن افبقع يتؿ ،اختور إمضوء افبقع مثالً 

َقارِ » :ؿول ^أكف   ح يٌ اعـ ظؿر :والدلقؾ َقـا اْلَبق َعاِن َِاخْلِ َتَػرَّ َُ ـا َ ْ  ا  ،ََ ُؼـقُل َمَحـُدمُهَ َُ َمْو 

 -(1) «...اْخَسْ  :لَِصاِحبِفِ 

ُتف َلِزَم اْلَبْقعُ ) :ققلف دَّ َُ َضْ   ََ    (.وإذا 

 ،عوإلمجوع وً ؾنن افبقع حقـفو يؽقن ٓزم ،علن حصؾ افتػرق ،إذا مضً م ة خقور ادجؾس -4

ْعَد » :ح يٌ اعـ ظؿر :واف فقؾ ََ َقا  َعا َوإِْن َتَػرَّ َُ َتَبا َُ ـُْفَ  اْلَبْقعَ  ،َمْن  َِ ْ  َواِحٌد  ْسُ َُ َفَؼـْد َوَجـَ   ،َوَ ْ 

   -(2)«اْلَبْقعُ 

عؾقَ ً  :الهاين) :ققلف ََ ًة  دَّ َُ َُشسضاُه يف اْلَعْؼِد     (.ولق ضقُؾ ً  ،من 

أو يةـسط  ،وهـق أن يةـسط ــؾ مــفام اخلقـور ،خقـور افةــرط :الؼسؿ الهاين َـ مقسام اخلقار

   -وفق ضقيؾي ،و اخلقور فـػسف م ة معؾقميأح مه

 -ؾقص  ،م ة ثالثي أيومععتؽ افسـقورة عةـرط أن يل اخلقور  :َهال ذلؽ

   :والدلقؾ ظذ َبقت خقار الشـرط ♦

 ،اإليػــوء علصــؾف :ومـــ اإليػــوء عوفعؼــ  ،(3)(ژ ژ ڑ ڑ ک) :ؿقفــف ,1

   -افةـرط ؾقف :ومـ وصػف ،ووصػف

 -(1)«ْسؾُِؿقَن َظَذ صـروضِِفؿْ اْلـؿُ » :وً مرؾقظ ح يٌ أ  هريرة  ,2

                                 
 (-1531« )مسؾؿ»و(، 2199« )افبخوري» أخرجف (1)

 -هذا ؿبؾ ترجيف شبؼ (2)

 (-1: )ادوش ة (3)
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أمـو جعؾفـو جمفقفـي ؾـال  ،ٓع  أن لؽقن م ة خقور افةـرط لـ ودة معؾقمـي» :* وؿول افعؾامء

 -«أو إػ م ة ،إػ أن يـزل ادطر :ـام فق ؿول ،يص 

   (.واَتداُ ها َـ الَعْؼدِ ) :ققلف

ــ  إن صـــرط يف افعؼــ  ــ أ مـــ افعؼ ــور افةـــرط لب ــ ة  وإٓ ،مــ ة خق ط يف م ؾؿـــ حــغ اصــُسِ

   -ادجؾس وافةـرط :اخلقوريـ

ُتف مو َقَطَعاهُ ) :ققلف دَّ َُ َضْ   ََ َطَؾ  :وإذا  ََ.)   

 افعؼ  يؾزم علح  أمريـ: 

 -ؾقؾزم ،ـام فق صـرط مخسي أيوم واكتفً ،إذا اكتفً م ة خقور افةـرط (1

 -فزم افبقع ،إذا الػؼو ظذ إشؼوضف وؿطعف (2

ْهُبُ  يف ) :ققلف ََّ ِ  واإلجارةِ  -والصْؾَُّ َؿعـاه-البقِع َُ ةٍ ٓ َتِع اْلَعْؼَد  ،يف الذ  دَّ َُ    (.مو ظذ 

  خقور افةـرط يثبً يف أمقر:  

ُ محُدمها أخرَ » :حل يٌ :يف افبقع -1    -(2)«مو َُيَر 

  -ٕكَّف عقع :وهق افصؾ  ظذ إؿراٍر ععقض :افصؾ  افذي عؿعـك افبقع -2

ـ ) :أصور هلام ادمفػ عؼقفف وؿ  :ظقفويف اإلجورة عـق -3 َّ ـّدةٍ َٓ َتـِع  ،َواإلَجاَرةِ يِف الّذ َُ مو َظـَذ 

 (-اْلَعْؼَد 

وعــوء حـوشط  ،ـخقوضـي ثـقب :وهل افتل لؽقن ظذ ظؿؾ مقصـقف :إجورة يف افذمي :إول

 -ؾقجري ؾقفو خقور افةـرط ،وكحقه

                                
« افؽومؾ» يف ظ ي واعـ(، 5991) «حبون اعـ»و(، 637) «اجلورود اعـ»و(، 3594) «داود أعق» أخرجف (1) 

(، 6.63« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.49« )ادست رك» يف ـؿواحلو(، 2899« )اف ارؿطـل»و(، 6.2988)

 (- 9.376« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف

 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1531« )مسؾؿ»و(، 2112« )افبخوري» أخرجف (2)
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 -ؾقص  ،وً اخلقور يقم ؾوصَسطَ  ،فقبـل فؽ احلوشط عؽذا اً اشتلجرت زي  :َهالف

 :ؾفذه جيري ؾقفو خقـور افةــرط عؼقـ  وهـق ،شـي د ة وً ـلن يستلجر عقت :إجورة ظذ م ة :الهاين

 -أن لـؼضـل م ة اخلقور ؿبؾ دخقل م ة اإلجورة

ـــ :َهـــال ذلـــؽ ـــوريخ  وً اشـــتلجر عقت ـــ أ مــــ  ،(هــــ1.1.1449)يف ل وافعؼـــ  دـــ ة شــــي يب

   -ؾقص  ،يومواصسط اخلقور ظةـرة أ (هـ15.1.1449)

   -ٕن م ة خقور افةـرط ٓ لع م ة اإلجورة :وذلؽ

 -ؾال يص  خقور افةـرط ،* أمو إن ـوكً ع ايي م ة اإلجورة لع افعؼ  مبوصـرةً 

 ،وععض ادـ ة ادعؼـقد ظؾقفـو ،أكَّف يسلى ظؾقف أن لػقت ععض ادـوؾع ادعؼقد ظؾقفو :والعؾ  ♦

  -المهو ٓ جيقزوـ ،أو اشتقػوء ادـوؾع يف وؿً اخلقور

 ،ولبــ أ اإلجــورة مـــ افعؼــ  ،(هـــ1.1.1449)اشــتلجر شـــقورة دــ ة صــفر وظؼـ  يف  :َهالـف

   -(1)دو لؼ م :ؾال يص  ،يل اخلقور د ة ثالثي أيوم :وؿول

   (.َرَضاُه ََٕحِدمها دوَن صاحبِف َصََّّ ـوإن َص ) :ققلف

 -ويثبً فف اخلقور وح ه ،ؾقص  ،فق أن أح  ادتبويعغ اصسط خقور افةـرط دون أخر

وادسـؾؿقن ظـذ  ،وظذ هـذا لعوؿـ ا ،ٕن أخر ـون فف حؼ يف آصساط وؿ  أشؼطف :وذلؽ

   -صـروضفؿ

لِف) :ققلف ْسُؼُط ََلوَّ َُ    (.وإػ الَغِد مو الؾقِؾ 

   -َضفؾؿ ة اخلقور لـتفل أول افؾقؾ وأول افغ  إن صـرَ  :أو إػ افؾقؾ ،يل اخلقور إػ افغ  :فق ؿول

   -ام ؿبؾفوؾقؾال ي خؾ مو عع هو  ،ومو عع هو خيوفػ مو ؿبؾفو ،ٓكتفوء افغويي (إػ)ٕن  :وذلؽ

                                 
 وؿً كتفوءا ؿبؾ لبت ئ م ة ظذ أو، افعؼ  لع م ة ظذ وفق، اإلجورة يف اخلقور اصساط جيقز أكف: افثوين افؼقل (1)

، لقؿقي اعـ: هبذا وؿول، ادثؾ علجرة ظؾقف لؼ ر شؽـفو افتل اد ة ؾنن، اخلقور فف مـ ؾسخ وإذا، افةـرط خقور

 -وافعثقؿغ
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ععـ  افعةـوء  :أن ادـراد عوفؾقـؾظـذ ؾؾـق لعـورؾقا  ،فؽـ إن ـون هـوك ظرف ؾحقـفو ُيرجع إفقف

ُوجـ  ؾـنن  ،أكف يرجع ؾقام يت اوفف افـوس مـ افؽـالم وإؾعـول إػ افعـرف» :افؼوظ ةو :ؾُرجع إفقف

   -«وإٓ رجع إػ افؾغي ،ظرف

   -ؾال يص  افةـرط ،(إػ أن يـزل ادطر) :ـام فق ؿول مثالً  :ؾنن جعؾ اد ة جمفقفي

ٌُ ) :ققلف قاُر اْلَػْس ـْ لف اخْلِ َِ    (.ولق َع َغْقَبِ  أَخِر وَشَ طِف ،ود

افطـرف  :أي,وفـق مـع ؽقبـي صـوحبف  ،مـو دام يف مـ ة اخلقـورافعؼـ  ـ فـف اخلقـور حـؼ ؾسـخ د

جعـؾ أمـره  ؾفـق حـّؾ ظؼـ ٍ  ،ٕن احلؼ يف افػسـخ فـف :وذلؽ :وظ م رضوه ،أو مع شخطف ،,أخر

 ،كـف جيـقز مـع ؽقبـي افزوجـيإ :افطالق ـام يؼول يف ،أو شخط ،إفقف ؾقجقز وفق ؽوب افطرف أخر

   -وشخطفو

ي) :ققلف ـِ لؾُؿْشَسِ ُْ ُة اخلقاَر دَّ َُ    (.وادِْْؾُؽ 

   -ٕكَّف اكتؼؾ إفقف عوفعؼ  :وخقور افةـرط يؽقن فؾؿةسي ،قور ادجؾسادبقع يف م ة خ ؾُؽ مِ 

   :وُدل لذلؽ

اَع َظْبد» : ح يٌ اعـ ظؿر ,1 ََ ـْ  اٌل  اً ََ ََ َضُف  ،َفَ ُلُف لِْؾَبائِعِ  ،َوَلُف  ْشَسِ َُ  -(1)«ْبَتاعُ اْلـؿُ إَِّٓ َمْن 

ـص ظـذ أن مـول افرؿقـؼ يـ ^ؾؽقن افـبـل  ،أكف جعؾ مول افرؿقؼ فؾبوشع :وجف آشتدٓل ♦

   -ؾةؿؾ اخلقور يف ـؾ عقعٍ  وهذا ظومٌ  ،ي ل ظذ أن افرؿقؼ أصب  فؾؿةسي عؿجرد افعؼ  ،فؾبوشع

   -وظؾقف ؾوفُغـْؿ عوفُغْرم ،أن هذا افبقع فق لؾػ فؽون مـ ضامن ادةسي ,2

   (.ـَْػِصُؾ وَكْسُبفاْلـؿُ ولف َك ُ ه ) :ققلف

 :وً ؾؽذفؽ أيض ،قورعام أن ادبقع هق فؾؿةسي زمـ اخل

ؾؾـق وفـ ت  ,مـو اكػصـؾ ظــ ظـغ ادبقـع وذالـف :وادـػصؾ هـق,كامؤه ادـػصؾ يؽقن فف  -1

   -افةوة زمـ اخلقور ؾوفقف  فؾؿةسي

                                 
 (-1543« )مسؾؿ»و(، 2379« )افبخوري» أخرجف (1)
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ؾؽسـى ععؿؾـف مـ ة  اً ظبـ  ,مـثالً ,ؾؾق ــون ادبقـع  ،ـذفؽيؽقن فؾؿةسي  ،ـسى ادبقع -2

ويسـتؼر  ،ؾنكف يضؿـفو ،ًفق لؾػ افسؾعي ـام أنو ،ٕاو كامء مؾؽف :اخلقور أفػ ريول ؾفل فؾؿةسي

َ نِ » :ويف احل يٌ ،ؾؽذا افرع  ،افبقع    -(1)«اخَلَراُج َالضَّ

 -فؾعغ وً ؾنكف يؽقن لوعع :,وهق مو الصؾ عوفعغ,أمو افـامء ادتصؾ 

 ،ريـوًٓ  موشـي ومخسـغوأصبحً لسووي  ،اصسى صوة عامشي ريول ؾسؿـً يف م ة اخلقور :َهالف

ٕكَّـف  :ؾؾـق ؾسـخ افبقـع رجعـً افةـوة عسـؿـفو ،فؾعغ وً إكام يؽقن لوعع ،ٓ خيتص عودةسي ـُ ؿَ ؾوفِس 

   -(2)كامء متصؾ

َُِصَُّّ َتَص ) :ققلف ُرُم وٓ  ُِ مَحِدمها يف ـوََيْ ِ فقفا َغِر إْذِن أَخرِ اْلـؿُ بقِع وِظَقِ ف اْلـؿَ رُّ    (.َعغَّ

 ،أو عوفؼقؿـي وافـثؿـ ،فتصــرف عـوفعغ ادبوظـيا ,افبوشع وادةسي,ٓ جيقز فؽٍؾ مـ افطرؾغ 

 -إٓ عنذن افطرف افثوين ،يف زمـ خقور افةـرط وٓ ادجؾس

   -ؾال يص  فف ذفؽ إٓ عوإلذن ،حلؼ افغر أن افتصـرف إعطوٌل  :والعؾ  ♦

ِ  ) :ققلف ََ    (.بقعِ اْلـؿَ َغِر ََتِر

 -افتصـرف عتجرعي ادبقع يص  مـ ادةسي

 -ؾقص  ،هبوقورة ؾلراد يف زمـ اخلقور أن جير  اصسى شـ :صقرة ذلؽ

 -افسؾعيأن جيرب هق و ،ٕن هذا هق ادؼصقد مـ م ة اخلقور :وذلؽ

                                 
 ـاع»و(، 4499« )افـسوشل»و(، 1285) «افسمذي»و(، 3598« )داود أعق»و(، 49.272« )أَ » أخرجف (1)

(، 2.15« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4928« )حبون اعـ»و(، 627« )اجلورود اعـ»و(، 2242) «موجف

ٌٌ  َوَهَذا: »افبخوري ؿول، ظوشةي ح يٌ مـ( 3.321« )افؽزى» يف وافبقفؼل  «افؽبر افعؾؾ»: اكظر «ُمـَْؽرٌ  َحِ ي

 (- 191صـ) فؾسمذي

، ظؼقؾ اعـ: اختقور وهل، مؾؽف يف حصؾ دـ يؽقن ـذفؽ وادتصؾ ؾادـػص افـامء أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -وافعثقؿغ، لقؿقي واعـ
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ياْلـؿُ إٓ ِظْتُؼ ) :ققلف    (.ْشَسِ

 -ويـػذ ،لصـرف ادةسي ععتؼ ادبقع يف زمـ اخلقور يص 

ؾنكـف  ،ادةـسي افرؿقـؼأظتـؼ  ،أو فؾبوشع ؾؼـط ،ويف زمـ اخلقور هلام ،اً اصسى ظب  :صقرة ذلؽ

   -,قضعلافؽؿ مـ حقٌ احل,فؽـ افعتؼ يـػذ  ،تؽؾقػلافؽؿ مـ حقٌ احليلثؿ 

 -(1)وهق ظتؼ مـ موفؽ جوشز افتصـرف ؾـػذ ،لةقف افةورع فؾعتؼ :والعؾ  ♦

ُِ ـوَتَص ) :ققلف ٌٌ خِلقاِرهاْلـؿُ رُّ ي َفْس    (.ْشَسِ

 :حوفتغ ؾنكف ٓ خيؾق مـ ،إذا لصـرف ادةسي عوفعغ ادبوظي

 -خلقوره وً ؾتصـرؾف يعتز ؾسخ ،أن يؽقن اخلقور فف وح ه :إوػ

ؾقؽقن هذا افتصــرف  ،ويف زمـ اخلقور فف ؿوم عتلجر افبقً أو هبتف ،وً اصسى عقت :صقرة ذلؽ

   -وهذا مو ذـره ادمفػ هـو ،وإمضوء فؾعؼ  ،خلقوره وً ؾسخ

ؾــنن ادةــسي ٓ يؿؾــؽ افتصـــرف إٓ  :هأو فؾبــوشع وحــ  ،إن ـــون اخلقــور فؽــٍؾ مـــفام :الهاكقــ 

 -عرضـك افبوشع

َطَؾ ِخقاُره) :ققلف ََ ـ َاَت َـف   ََ    (.و

 :وٓ يـقرث اخلقـور ،ؾنكـف يسـؼط حؼـف يف اخلقـور ،أو ادةسي يف زمــ اخلقـور ،إذا موت افبوشع 

 -ؾنكف يقرث عع ه ،إٓ إن ـون مـ فف اخلقور ضوفى ؿبؾ مقلف عوفػسخ ،ٕكَّف خيتص عف

   -ٕن مطوفبتف عوفػسخ ل ل ظذ أكف مل ُيِرد افعؼ َ  :ؽوذل

   -(2)ؾوٕصؾ فزوم افعؼ  وشؼقط اخلقور ،فؽـ فق موت ومل يطوفى

                                 
 إعطول مـ ذفؽ يف دو: افرؿقؼ ورد افػسخ فف عؾ، احلوفي هذه يف افبوشع خقور يبطؾ ٓ أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 -افعثقؿغ: واختورهو، ؾقص  ؾؼط فؾؿةسي اخلقور ـون إن إٓ، حؼف

 ؿقل وهق، افػسخ أو اإلمضوء عغ اخلقور ؾؾؾقرثي، واحلؼقق إمقال لقرث ـام يقرث اخلقور حؼ أن: افثوين افؼقل (2)

 -افعثقؿغ ورجحف، احلـوعؾي ظـ  خمرج ووجف، وافةوؾعقي، ادوفؽقي
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ـَ يف  :الهالُث ) :ققلف ُرُج ظـ العادةِ  اً بقِع َغْبـاْلـؿَ إذا ُغبِ    (.ََيْ

   -خقور افغبـ :الؼسؿ الهالث

خيـرج ظــ  وً أن ُيغـبـ يف ادبقـع ؽبــ :رظاً ـصـو ،وافــؼص ،اخل اع :لغ  :,عنشؽون افبوء -الغبـ

   -افعودة

 وافغبـ ؿسامن:   

وإكـام يرجـع يف ذفـؽ إػ  ،عـف ظـودة افتجـورة يف افغوفـى توجـر ،ؽبـ ٓ خيرج ظـ افعودة (1

   -اخلقورعف ؾفذا ٓ يثبً  ،عوـسي ادةسي ومعرؾتف

 -وً أو مةسي ،وً شقاًء ـون ادغبقن عوشع ،ؾقثبً عف اخلقور :ؽبـ خورج ظـ افعودة (2

  :أن خقور افغبـ يثبً يف ثالث صقر ؾؼط :ادذه *واظؾؿ من 

 -ادسسشؾ ,3 -زيودة افـوجش ,2 -لؾؼل افرـبون ,1

 :وكبقـفا َ  ُع *

أو  ،وً شـقاًء ــوكقا رـبوكـ ،افؼودمقن جلؾى شؾعفؿ يف افبؾـ  :وادراد هبؿ :لؾؼل افرـبون :إوػ

 -قز أن يتؾؼوهؿ ؾقةسي مـفؿ ؿبؾ وصقهلؿ افسققؾال جي ،اً أو واح  ،موصـغ مجوظي

ـُقا » :وً ح يٌ أ  هريرة مرؾقظـ :والدلقؾ ـْـفُ  ،َؾَ  اْلــَج َٓ َتَؾؼَّ َِ ى  ـاُه َفاْصـَسَ ـْ َتَؾؼَّ َفـنَِذا َمَتـك  ،َفَؿـ

َقارِ  قَق َفُفَق َِاخْلِ  -(1)«شـقُدُه السُّ

   (.وَزُادةِ الـاِجشِ ) :ققلف

   :زيودة افـوجش :خقار الغبـ الصقرة الهاكق  التل ُهب  فقفا

 -وفؽـ فقسؿعف ؽره ؾقزي  فزيودلف ،وٓ يري  صـراءهو ،افذي يزي  يف افسؾعي :والـاجش

 ،فتحصـؾ افزيـودة يف ثؿـفـو مــ ادةـسي :ٕكَّـف يثـر افرؽبـي يف افسـؾعي :جش َذلؽاشؿل الـ

 -ؾؽلن افـوجش اشتثور افزيودة عسقمف

                                 
 (-1519« )مسؾؿ» أخرجف (1)
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   -وافـجش لرم

أمجـع افعؾـامء  :ؿـول اعــ عطـول ،(1)«ظـ الـَّْجشِ  ^هنَك الـبلُّ » :ـ ظؿرح يٌ اع :والدلقؾ ♦

 -ظذ أن افـوجش ظوٍص عػعؾف

أو ــون عؿبـودرة  ،شقاء ـون عؿقاضلة والػوق عغ افبوشع وافـوجش ،واظؾؿ أن افـجش ٓ جيقز

وجش فؽـ إن وؿع افـجش مـ ؽـر مقاضـلة مـع افبـوشع ؾـوإلثؿ ظـذ افــ ،فرؾع افسعر :مـ افـوجش

 -وإن ـون عؿقاضلة ؾوإلثؿ ظؾقفام ،وح ه

 :وافغبـ واخل يعي دـ يرؽـى يف صــراء افسـؾعي ،مو يف افـجش مـ افغش :واحلؽؿ  َـ الـفل

ؾتؽـقن  ،ٕكَّف يرى مـ يزي  يف افسؾعي ؾقـ ؾع معفؿ إػ ادزاي ة حتـك يؼـػ ظؾقـف افسـقم عوعتعـودهؿ

   -افؼقؿي مرلػعي

ِشؾِ ) :ققلف    (.وادسَسْ

   -ادسسشؾ :رة الهاله  التل ُهب   ا خقار الغبـالصق

ؾفـق اشـتلكس ؾؿـ اضؿلن إفقؽ و ،ملخقذ مـ اشسشؾ إذا اضؿلن واشتلكس :وادسسشؾ لغ 

 -(2)مسسشؾ

   -وهل ادؽوشـرة ،وٓ حيسـ ادامـسي ،مـ جفؾ افؼقؿي :اً اصطلحو

ؾلخـذهو  ،ريـوًٓ  (59)ـهـل عـ :ؾؼـول افبـوشع ،ذهى زي  إػ افسقق ووج  شـؾعي :صقرة ذلؽ

ؾؾــف اخلقــور يف  ،ريــوًٓ  (39)ؾتبــغ أن ؿقؿتفــو  ،ؾفــق ٓ حيســـ ادؽوشـــرة ،ومل يؽوشـــره ،عوفبــوشع ثؼــيً 

 -ردهو

أكـف ؽـبـ  وً ؾام ظ ه افـوس ظرؾـ ،أكف يرجع يف ذفؽ إػ افعرف :ادةفقر مـ ادذهى :حّد الغبـ

 -(3)ومو ٓ ؾال ،ؾفق ؽبـ

                                 
 (-1516« )مسؾؿ»و(، 2142« )افبخوري» أخرجف (1)

 (-241 . 7) أَ  عـ خؾقؾفؾ «افعغ»: اكظر (2)

 -ادمفػ ؿرره مو وإؿرب، فؾحـوعؾي أؿقال وهل، عوفس س: وؿقؾ، عوفثؾٌ يؼ ر: وؿقؾ (3)
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َحك وإرشالِف ظــَد  ،كَتسقُِد َصْعِر اجلارُِ  وََتعقِده :خقاُر التدلقسِ  :الراَعُ ) :ققلف َومَجِْع َاِل الرَّ

   (.َظْرِ فا

   -خقور افت فقس :الؼسؿ الراَع

 -وهل افظؾؿي ،مـ افُ فسي :والتدلقس لغ 

   -أن يظفر افبوشع فؾؿةسي افسؾعي ادعقبي عؿظفر افسؾقؿي :اً واصطلح

 ومفاد كلم ادملػ من التدلقس قس ن:   

ومّثـؾ  ،ويذـره يف خقور افعقـى ،علن خيػل ظقى افسؾعي ؾتب و شؾقؿي :ـتامن ظقى افسؾعي -1

   -ؾرؽى ؾقفو ،صغرة وفقظـ أا :ويف صعرهو عقوض ،عتسقي  صعر اجلوريي إذا ـوكً ـبرة :فف هـو

 ؾتظفـر افسـؾعي ،عتزويؼفو وكحق ذفـؽ عـو يزيـ  يف ثؿـفـو :افت فقس عػعؾ مو يزي  عف افثؿـ -2

   -واجلق ة عؿظفر إجقد ،افردي ي عؿظفر اجلق ة

وهـق أرؽـى ظــ  افؽثـر  ،بعق  صعر اجلوريي علن ي هـف وجيعـ ه :وَهؾ لف ادملػ َلَهؾ  َـفا

   -ؾقظـ أاو ـذفؽ

ٕن  :فقظفـر أن هـذه ظودهتـو :ثـؿ يرشـؾف ظــ  ظرضـفو فؾبقـع ،أن جيؿع موء افرحك :َهال آخر

 -ؾنذا أرشؾف عع  حبٍس اصت  دورااو ،ءافرحك ل ور عقاشطي اكصبوب ادو

   -ؾقظـ ادةسي أاو ـذفؽ داشامً  ،أن يرعط ضـرع افغـؿ حتك جيتؿع فبـفو :َهال آخر

أو يضــع ظؾقفــو مورـــي  ،عــلن يغــّر ظــ ادهو ،أن يظفــر افســـقورة عؿظفــر اجل يــ ة :َهــال آخــر

 -ج ي ة

قَّـَـاَفـ» :^وهق خموفػ فؼقل افـبل  ،ؾفذا ـؾف مـ افت فقس ادحرم ََ ـَ  يِف  ،نِْن َصـَدَقا َو ـقِرَ  هَلُ َُ

ْقِعِفَ   ََ...» (1)- 

                                 
 -حزام عـ حؽقؿ ح يٌ مـ( 1532« )مسؾؿ»و(، 2979« )افبخوري» أخرجف (1)
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ْعـُد  ،َٓ ُتصـروا اإِلَِـَؾ َواْلَغــَؿَ » :وً مرؾقظ وحل يٌ أ  هريرة  ََ َتاَظَفـا  َْ ـِ ا ـُف ََِ ـْرِ  ،َفَؿـ َفنِكَّ

َتؾَِبَفا ْعَد َمْن ََيْ ََ ـِ  ُْ هَ  ،الـََّظَر َسَؽ َوإِْن َصاَل َردَّ َْ ويؾحـؼ  ،وهـذا يف افتصــريي ،(1)«ا َوَصاَع ََتْـرٍ إِْن َصاَل َم

 -ؽره مـ افعققب ,يف أصؾ افرد,عف 

 -ٕكَّف ٓ ضـرر :أمو إن دفسف عام ٓ خيتؾػ عف افثؿـ ؾال خقور فؾؿةسي

 ؟َا هق َققػ ادشسي إذا تبغ التدلقس   

 علاـو  ،^بـل فؽــ يف ادصــراة هلـو وضـع خمتؾـػ عقــف افـ ،خير عغ افػسخ وعغ اإلمسوك

 -أو لرد وصوع متر ،متسؽ

ُُ  ،ِخقاُر اْلَعْقِ   :اخلاَُس ) :ققلف    (.بقعِ اْلـؿَ ُص قِقؿ  ؼ  ـَ وهق َا 

 -خقور افَعْقى :الؼسؿ اخلاَس

افعقـى ادقجـقد يف  :وادـراد َـف هــا ،مو يـؼص ؿقؿـي ادبقـع :اً واصطلح ،افـؼص :والعق  لغ 

   -فؽـ لبغ أكف مقجقد يف افسؾعي ؿبؾ افبقع ،عف افبوشع أو مل يعؾؿ ،افسؾعي ومل خيزه عف افبوشع

أفـػ  (45)وفؽــ هبـو ظقـى ؾلصـبحً ؿقؿتفـو  ،وً أفػـ (59)ـــشــقورة ؿقؿتفـو شـؾقؿي ع :َهالف

 -ريول

ؾـنذا عـوع افسـؾعي معقبـي  ،أن إصؾ يف افعغ ادبوظـي أن لؽـقن شـؾقؿي مــ افعقـقب :واظؾؿ •

   -ن ـتؿ ؾؾؾؿةسي اخلقورؾن ،وٓ جيقز ـتؿف ،لعغ إخبوره عوفعقى

ــؾُّ ٓ» :ظؼبــي عـــ ظــومر حــ يٌ  :والــدلقؾ ــا َداًل إَِّٓ َٓ ََيِ ــُؿ َمنَّ ِ َ ْعَؾ َُ ــُع ِشــْؾَعً   بِق َُ ــِرٍئ  َْ

هُ     -(2)«َمْخَزَ

                                 
 (-1515« )مسؾؿ»و(، 2148« )افبخوري» أخرجف (1)

« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2246« )موجف اعـ»و(، 28.653)« أَ » ووصؾف، مقؿقؾوً  «افبخوري» أخرجف (2)

 (-6795« )اجلومع صحق » يف إفبوين وحسـف(، 5.329« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.8)
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ٍـّ  ،وَفْؼِد ُظْضقٍ  ،كَؿَرِ ف) :ققلف ْقلِـف يف  ،وإَاقِـف ،ِرَقتِفـوَشـ ،وِزَكـا الرققـِؼ  ،مو ِزُـادِه  ،مو ِش ََ و

   (.راشِ الػِ 

 ،وً علن يؽقن افرؿقـؼ مريضـ ،ادـؼصي فؾؼقؿي وهل يف إرؿوء ،هذه أمثؾي فؾعققب ادثبتي فؾخقور

أو ــون  ،أو يف اجلوريـي زيـودة أشــون صـقهً مـظرهـو ،أو شـوؿطي أشــوكف ،ععض أظضـوشف اً أو ؾوؿ 

   -حق ذفؽوك ،أو أكف يبقل يف ؾراصف ،أو يعوود اإلعوق واهلرب ،وً أو شـروؿ ،وً افرؿقؼ زاكق

أو افســقورة ؾقفـو خؾـؾ يف  ،أن يؽقن افؽتـوب ؾقـف ضؿـس يف ععـض افصـػحوت :وَـ إَهؾ 

  -وكحق ذفؽ ،أو اإلضورات لروؿي ،ادوـقـي

 -يثبً عف اخلقور ؾفق ظقٌى  ،وً صحقح وً أن ـؾ مو أكؼص ؿقؿي ادبقع وؾّقت ؽرض :فالضاَط

َْ اْلـــؿُ فــنذا َظؾِـَؿ ) :ققلـف ي الَعْقــَ  َعـُد َم ِ  -َســَؽف ََلْرِصــف ْشَسِ ــ َّ وهـق قِْســُط َــا َـَغ قِقؿــِ  الص 

هَ  -واْلَعْقِ   ـَ  ،مو َردَّ    (.وَمَخَذ الهََّؿ

 إذا اصسى اإلكسوُن ادعقَى ؾال خيؾق مـ حوفتغ: 

   -وً ٕكَّف دؾع افثؿـ راضـقو ظود :ؾال خقور فف ،عوفعقى وً راضـق وً أن يؽقن ظود :إوػ

ففـق َمـر  :وُيؽـره ظـذ صــراشف ،أو يعؾؿ عف ،ثؿ يعؾؿ عف عع  ذفؽ ،عقىأن ٓ يعؾؿ عوف :الهاكق 

   :َعد العؼد َغ مَرُـ

 ،وً وؿقؿتــف معقبــ ،وً وهــق مؼــ ار افػــرق عــغ ؿقؿــي ادبقــع صــحقح :اإلمســوك وأخــذ إرش ,1

   -وؿقؿتف وهق معقى ،ولمخذ افـسبي افتل عغ ؿقؿتف صحقحي

ؿّقمـقا افؽتـوب  :ؾقؼـول ٕهـؾ اخلـزة ،وً ؿ لبغ أن عف ظقبث ،عخؿسي ظةـر ريوًٓ  وً عوع ـتوع :َهالف

ؾـوٕرش أن هـق  ،عثامكقـي ريـوٓت وً ومعقبـ ،تععةــرة ريـوٓ ؾؼقمـقه شـؾقامً  ،وً وؿّقمقه معقب ،شؾقامً 

 -ؾـرد افثالثي ظذ ادةسي ،ومُخس اخلَؿسي ظةـر يسووي ثالثي ريوٓت ،اخلؿس

 -فػسخ اشتحؼ اشسجوع افثؿـٕكَّف عو :أن يرد افسؾعي ويلخذ افثؿـ ,2
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 دون خقـور افتـ فقس  ،دـوذا ؾـرق احلـوعؾـي عـغ خقـور افعقـى ؾقمخـذ ؾقـف إرش :فنن ققؾ

 ؟وافغبـ وكحقه

  وإكام حصؾ زيودة يف افثؿـ ؾصـور  ،صـلءمـفو افت فقس وافغبـ مل يػً  افعغ يف حولٕن

  -إمو أن يػسخ أو يلخذ ثؿـف ،ادةسي عوخلقور

 ،ٕن ادعقـى ؾوشـ  ؾلصـبحً افعـغ كوؿصـي :عقـى ؾنكـف كؼـص صــلء مــ افعـغأمو خقور اف

 -ؾرجع ظؾقف علرش افـؼص

 ؟أو يلخذ إرش ،ؾؽقػ يرد ظع ادبقع ،أكو مل أظؾؿ عوفعقى ظـ  افبقع :فنن قال البائع   

 أو خمـوفػ  ،وافعقى حـودث ،وهذا إصؾ ،ٕن مطؾؼ افعؼ  يؼتضـل افسالمي مـ افعقى

وظـذ هـذا ؾؾـف افـرد شـقاًء ظؾؿـً عوفعقـى أو  ،وـقكـؽ ععـً ظؾقـف ؾوٕصـؾ أكـف شـؾقؿ ،فؾظوهر

  -وً ٓ كعؾؿ ؾقف خالؾ :ؿول يف افةـرح افؽبر ،جفؾتف

َ إَْرُش اْلـؿَ وإن َتؾَِػ ) :ققلف   (.بقُع مو َظَتَؼ العبُد َتَعغَّ

 أصور ادمفػ إػ أن هـوك مسوشؾ يتعغ ؾقفو أخذ إرش:   

 ،ؾلـؾـف اً أو أرز ،ؾلظتؼـف اً أو ظبـ  ،صسى صوة معقبـي ؾاملـًاـام فق  :دبقع ادعقىإذا لؾػ ا ,1

 -ثؿ عع  ذفؽ ظؾؿ عوفعقى

ؾقتعـغ  ،ؾؼصــره أو ثقٍب  ،ـتى ظؾقف ـؽتوٍب  :أو زاد ؾقفو أو كؼص ، هق ي افسؾعيإذا ؽّر  ,2

   -ٕن افرد فعغ افسؾعي متعذر :وذلؽ :إرش

   -افرد لعغ إرشأكف إذا لعذر  :والضاَط يف هذا

ْعَؾْؿ َظْقَبف َدوِن َكْس ) :ققلف َُ ى َا    ـْقِض َكعـامٍ  ،كَجْقِز ِهـْـدٍ  :ِرهـوإن اْصَسَ ََ َره فَقَجـَده ـفَؽَسـ ،و

َسَؽف اً فاشد َْ ه َردَّ َمْرَش َكْس  ،فؾف َمْرُصف ،فَل ـِ  ،ِرهـوإن َردَّ    (.وإن كان كبقِض َدجاٍج َرَجَع َؽؾ  الهََّؿ

 ،ــوفبقض ،مــ معرؾـي مـو عـ اخؾفو إٓ عؽســرهو وؾتحفـو ـُ ؿؽَّ تَ أصـقوء ٓ يُ  هـوك مـ إظقون

   -ؾنذا اصساهو وـسـرهو ولبغ ؾسودهو ،وادعؾبوت ،وجقز اهلـ 
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   :فؾف حآت

 ،ومثؾـف افبطـقخ ،وجـقز اهلــ  ،عبقض افـعـوم :ؾ فف ادمفػومثّ  ،أن يؽقن فقظوشف ؿقؿي :إوػ

 :فل َيؾق

أو يؿســؽف ويلخــذ  ،ه ويلخــذ افــثؿـؾؾــف أن يــردّ  :ٓ لـــؼص عــف افؼقؿــي أن يؽســـره ـســـراً  -أ

 -إرش

أو اإلمســوك مــع  ،ؾؾـف افــرد ،ؾتبــغ ؾســوده ،أو جــقز اهلــ  ،صــذب ؿةـــر عـقض افـعــوم :َهالـف

 -افبطقخ يستػود مـ ؿةـره فؾبفوشؿ ؾؽذفؽ :ومثؾف ،إرش

وفـقس فـف أن يـرده  ،أرش افؽسـرؾنذا أراد رده فزمف  :ٓ لبؼك معف ؿقؿي أن يؽسـره ـسـراً  -ب

 -ويلخذ افثؿـ

 ومثؾـف ـثـر مــ ادعؾبـوت  ،ومثؾ فف ادمفػ عبـقض افـ جوج ،أن ٓ يؽقن فقظوشف ؿقؿي :الهاكق 

وإكـام يرجـع ظـذ افبـوشع  ،افقظـوء وٓ يؾزمـف ردّ  ،ؾال يؾزمف صــلء ،,عؾ لؾؼك ،فقس فقظوشفو ؿقؿي,

   -إذ هق ظؼ  ظذ ظغ ٓ يـتػع هبو : ٕكَّف لبغ أن افعؼ  ؾوش :وذلؽ :عؽؾ افثؿـ

َ ا) :ققلف ُُقَجْد دلقُؾ الر  اٍخ َا    َسَ َُ    (.وخقاُر ظقٍ  

ٕكَّف صـرع ف ؾع ضـرر متحؼؼ ؾؾؿ يبطـؾ  :وذلؽ :وفقس ظذ افػقر ،خقور افعقى وؿتف متسع

 -عوفتلخر

 (8)أن يردهـو ععـ   ؾؾـف ،أيوم مــ صــراشفو مـثالً  (7)عع   وً ؾق وج  يف افسؾعي ظقبؾ :وظذ هذا

 -(1) أيوم

   -عوٓلػوق ،وفق ضول افزمـ ،ؾؾف حؼ افػسخ وحؼ اخلقور :يعؾؿ عوفعقى إٓ عع  ؾسة أمو إن مل

 -ؾؾؿ يبطؾ عوفتلخر ،ٕن افػسخ ف ؾع ضـرر متحؼؼ :وذلؽ

                                 
 ي ؾع ٓ افضـرر ٕن: إمؽوكف مع افرد يمخر أن جيقز وٓ، افػقر ظذ افرد جيى أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 -افبوشع ظذ ضـرر دافر للخر ويف، عوفضـرر
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 -وً ؾخقور افعقى ٓ يزال عوؿق ،وً وؾتحف عع  صفر ؾقج  أن ؾقف ضؿس وً اصسى ـتوع :َهالف

َ اَ) :ققلف ُُقَجْد دلقُؾ الر     (.ا   

ؾـنذا وجـ   ،عوفسؾعي ومـ ادةسي دفقؾ افرضـ  َ جِ إذا وُ  :ُستهـك َـ كقن الرد ظذ الساخل* 

   -مو ي ل ظذ افرضو ؾنكف يسؼط حؼف يف افرد

 -عوفعقى علن يصـرح فؾبوشع علكف راضٍ  :إمو صـري  :ودفقؾ افرضو

 ،وكحـقه ،أو وؿػـف ،ــام فـق أجـره ،ؾـؿ عـودبقعــام فـق لصــرف عوفسـؾعي ععـ  أن ظ :أو مػفقم

 -وحقـفو يسؼط حؼف عوخلقور

 ؟-ؾفؾ فف إرش حقـفو ،وإذا وج  مـف دفقؾ افرضو عوفعقى   

  أكف فقس فف أرش :ادشفقر َـ ادذه-  

   -ؾسؼط حؼف ،عوفسؾعي عام ي ل ظذ رضوه عوفعقى أكَّف لصـرٌف  :والعؾ  ♦

ْػَتِؼُر إػ ُحؽْ ) :ققلف َُ    (.وٓ ُحضقِر صاحبِف ،اً وٓ ِر  ،ؿٍ وٓ 

وٓ  ،وٓ إػ رضو افبـوشع ،إذا أراد ادةسي ؾسخ ادبقع ادعقى ؾال حيتوج حلؽؿ حوـؿ أو ؿوضٍ 

   -عؾ هق يػسخ مـ كػسف ،حضقره

   -ومـ فف احلؼ ؾال حيتوج إلذن ؽره ،أن احلؼ فف يف افػسخ :والعؾ  ♦

ـ َحَدَث ) :ققلف ََ ْشَسٍ ََع ُؿقـِف :العقُ  وإن اْخَتؾَِػا ظـَد  َُ    (.فؼقُل 

   :فل َيؾق َـ حالتغ ،واختؾػو ظـ  مـ ح ث افعقى ،إذا ُوِج  يف افسؾعي ظقٌى 

وحيتؿـؾ  ،ؾقحتؿـؾ ـقكـف وؿـع ظــ  ادةـسي ،أن حيتؿؾ اخلالف ؿقل ـٍؾ مـفام :احلال  إوػ

   -ض صػحولف متزقويف عع وً أو ـتوع ،ـام فق اصسى شـقورة وهبو ظقٌى  ،ـقكف ظـ  افبوشع

أو أن افعقـى مل يؼـع  ،علن حيؾػ أكف اصساه وعـف افعقـى ،ؾوفؼقل حقـفو ؿقل ادةسي مع يؿقـف

   -(1)ظـ ه

                                 
 -افعثقؿغ ورجحف، افبوشع ؿقل افؼقل أن: أَ  ظـ إخرى افروايي (1)
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 -ؾؽون افؼقل ؿقل مـ يـػقف ،أن إصؾ أن ادةسي مل يؼبض اجلزء افػوشً :والعؾ 

َُؿغٍ ) :ققلف َتِؿْؾ إٓ ققَل محِدمها ُقبَِؾ َل     (.وإن   ََيْ

 -ؾوفؼقل ؿقفف عال يؿغ ،أن ٓ حيتؿؾ إٓ ؿقل أح مهو :الهاكق احلال  

 ،وعع  صفر ألـك ادةـسي هبـو وهبـو ُجـرح ضـري ،عوع صوة :َهال كقكف ٓ َيتؿؾ إٓ ققل البائع

 -ؾال حيتؿؾ إٓ أن افعقى وؿع ظـ  ادةسي

 ،صـػحوتأو ـتوب ؾقـف ضؿـس  ،أصبع زاش ة يف افعب  :َهال كقكف ٓ َيتؿؾ إٓ ققل ادشسي

   -ؾال حيتؿؾ إٓ ؿقل ادةسي وأن افعقى وؿع ظـ  افبوشع

ـِ َتك َاَن َمَقؾَّ مو َمْكَهرَ  :السادُس ) :ققلف    (.(1) ِخقاٌر يف البقِع ََت بِر الهََّؿ

   -خقور افتخبر يف افثؿـ :الؼسؿ السادس

   -وفف صقٌر أرعع شـقذـرهو ،ويثبً إذا أخزه عوفثؿـ ؾبون أؿؾ عو أخزه عف

ْهُبُ  يف التقلق ِ ) :ققلف َُ َ  ِ اْلـؿُ و ،ِرَك ِ ـوالشَّ  ،و ََ    (.قاَ َع ِ اْلـؿُ و ،َرا

 افصقر افتل يثبً هبو خقور افتخبر عوفثؿـ أرعع:  

 -وهل أن يبقعف عرأس ادول :التقلق  :إوػ

 -وفقتؽ مو لقفقً :ـلكف يؼقل ،ظـ افبوشع يف افسؾعي ٕن ادةسي صور ع ًٓ  :شؿق  تقلق 

أو  ،أعقعؽ هذه افسؾعي عـرأس مـويل :أن يؼقل افبوشع فؾؿةسي :َهال الت بر َالهؿـ يف التقلق 

ثؿ عع  ذفـؽ لبـغ أن افبـوشع اصـساهو  ،ؾقعتؼ  ادةسي أكف ؽوكؿ ،ٓفآوهق ظةـرة  ،عام اصسيتفو عف

   -ؾفـو فؾؿةسي اخلقور ،ٓفآـتسعي  ،علؿؾ

   -ض افصػؼي عؼسطف مـ افثؿـوهل أن يبقع ظؾقف عع :الشـرك  :الهاكق 

                                 
 -ع واو يستؼقؿ عؾ، هلو حوجي وٓ، افؽتوب أصؾ هق افذي «ادؼـع» يف مقجقدة فقسً «أـثر أو»: فػظي :تـبقف (1)
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ــا ــقل وً أو أرضــ ،أن يةــسي شــؾعي :َهاهل ــلا آخــر ويؼ ــوشع ،أصـــرــل معــؽ :ؾق ــقل افب  :ؾقؼ

ؾتبـغ أن رأس موفـف يف هـذه افبقعـي  ،أو ععتؽ كصػ افسؾعي عرأس مـويل ،أصـرـتؽ عـصػ افسؾعي

   -فؽـفو عـصػ افسؾعي ،ؾفل لقفقي ،أؿؾ عو أخذه عف

  -وزيودة رع  ،أن يبقعف عرأس موففوهل  :دراَ  ا :الهاله 

ؾقتبـغ أن رأس  :ورعـ  أفػـغ وً وهق مخسـقن أفػـ ،ععتؽ افسـقورة عرأس مويل :أن يؼقل :اَهاهل

   -ؾؾف اخلقور ،موفف أؿؾ

   -وهل ظؽس ادراعحي :ادقا ع  :الراَع 

 -ؾؾف اخلقور ،ؾتبغ أن رأس موفف أؿؾ ،ععتؽ عرأس مويل وخسورة أفػ ريول :اَهاهل

عرفِ  ) :لفقق ََ ي رمَس ادالِ اْلـؿُ وٓ َدَّ يف مجقِعفا َـ    (.ْشَسِ

وـذا افبـوشع رأس ادـول  ،ٓع  يف مجقع افصقر إرعع فصحي وثبقت اخلقور أن يعرف ادةسي

 -وهق افثؿـ هـو

 -اً ؾنن مل ُيعرف صور افبقع ؾوش  ،افعؾؿ عوفثؿـ :أنَّ مـ صـروط صحي افبقع :والعؾ  ♦

ؾـنذا لـؿ هـذا  ،ؾفـذا هـق افـثؿـ :ٓفآععتؽ عرأس مويل وهـق ظةــرة  :افبوشع ؿول :َهال ذلؽ

 -فؾجفوفي :ؾال يص  ،ومل ُيعؾؿف عؿؼ اره ،عرأس مويل وشؽً :أمو إن ؿول ،ثبً فؾؿةسي اخلقور

ؾٍ ) :ققلف َمجَّ َُ ـٍ  ى ََهَؿ    (.وإن اْصَسَ

 ،ٓفآاصـسيتفو ععةــرة ؾلكو ؿـ   :ٓفآوهق ظةـرة  ،ععتؽ افسؾعي عرأس مويل :فق ؿول افبوشع

فؽـــ  ،ٓفآثـؿ لبـغ أن افبـوشع اصـساهو ععةــرة  ،ؾوصـساهو ادةـسي :وأعقعفـو ظؾقـؽ عـرأس مـويل

   ؟ف  احلؽؿ ،مؼوعؾ افتلجقؾ وً وادمجؾ يؽقن أـثر مـ افثؿـ احلوضـر ؽوفب ،ممجؾي

 افؼـقل وهـذا  ،ؿرر أن فؾؿةسي اخلقور يف هـذه احلوفـي عـغ اإلمسـوك وعـغ افـرد وافػسـخ

 -وإكام هق روايي ظـ أَ  ،خوفػ ؾقف ادةفقر مـ ادذهى
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عؿعــك أكـف ــام أن افبـوشع اصـساه  ،وإكـام يلخـذه علجؾـف ،أكف ٓ خقور فـف :وادشفقر َـ ادذه 

 -يٓ حوفّ  ،يفؽـ ممجؾ ،ؾلكً لةسهيو مـف ععةـرة ،ممجؾي آٓف ععةـرة

ـْ ٓ ُتْؼَبُؾ َصفادُتف لف) :ققلف َّ    (.مو ِِم

فؽــ  ،ٓفآصـساهو عخؿسـي اؾتبـغ أكـف  ،ٓفآأعقعؽ عرأس مويل وهق مخسـي  :ا ؿول افبوشعإذ

أن  :ؾــوحلؽؿ ،أو زوجتــف ،أو اعـــف ،وأمــف ،ـلعقــف :أصــقفف وؾروظــف ؿوهــ ،عـــ ٓ لؼبــؾ صــفودلف فــف

   -ادةسي فف اخلقور

 ،ؿ يف افـثؿـويزيـ  هلـ ،م  معفـؿوويتسـ ،فؽقكـف رعـام حيـوعقفؿ :فؿ يف حؼفـؿأكَّف متّ  :والعؾ  ♦

هؿ  -ؾقةسيف مـفؿ عسعٍر مرلػع فَِقُزَّ

َؿـِف حقؾ ً ) :ققلف ََ    (.مو ََلْكَهَر َـ 

 ،فؽــ حقؾـيً  ،إذا لبغ فؾؿةسي أن افبوشع افذي شـقبقعف عرأس موفف ؿ  اصساه علـثر مــ ثؿــف

د ظؾقـف وير ،ٓفآوهل لسووي ثامكقي  ،وً ـلن يتػؼ مع صخص أن يةسي مـف شـقورًة علح  ظةـر أفػ

   -ؾال أح  يامـسف ،وً أعقع عرأس مويل أح  ظةـر أفػ :فقؼقل فؾـوس :ٓف علي ضريؼآافثالثي 

ولبـغ ادةـسي  ،اصـساهو يف ظقـ  إضـحك ـةـوةٍ  :أو لبغ أكف اصساهو يف مقشٍؿ ؾـوت أواكـف

   -ؾوحلؽؿ أن فف اخلقور :حقـفو أكف ؽبـ

ـو م) :ققلف َِ ْػَؼِ  َِؼْسطِفا  ـِ  َاَع َعَض الصَّ ـِ  ،الهَؿ بِـِره َـالهَؿ ْ ذلـؽ يف َُتْ َبـغ  ُُ ي  :و   فؾؾُؿْشـَسِ

د      (.اخلقاُر ََغ اإلَساِ  والرَّ

ؾبـوع إؿـالم  ،ودؾـولر عخؿسـامشي ريـول ،مــ أؿـالم اصـسى صـػؼي مؽقكـي مـثالً  فق أن رجالً 

رأس  :ؾؼـول ،صسي مـؽ اف ؾولر عرأس موهلوأ :ؾجوءه آخر وؿول ،ريوًٓ  (259)عؼسطفو مـ افثؿـ 

وعـوع ععضـفو عؼسـطف مــ  ريولٍ  (599)ومل خيزه أكف اصسى افسؾعي عـ  ،ععتؽ عف ريوًٓ  (259)موهلو 

  -ؾؾؾؿةسي اخلقور عغ اإلمسوك وافرد ،افثؿـ

ـ   ،ريـوًٓ  (259)أكَّف دو ؿّ ر ؿسط إؿـالم مــ افـثؿـ وهـق  :والعؾ  ♦ وؿـ   ،ؾفـق تؿـغ وطـ

 -قف ؽرر فؾؿةسيؾقؽقن ؾ ،يصـقى ؾقف وؿ  خيطئ
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ـٍ ) :ققلف َؿـ ََ ـزاُد يف  ُُ ةِ ِخقـارٍ  ،وَا  ـدَّ َُ ْمَخـُذ َمْرصـ ،مو َُيَـطُّ َــف يف  ُُ  :مو ِجـاُـٍ  ظؾقـف ،لَعْقـٍ   اً مو 

ْؾَ ُؼ َرمِس َالِف    (.وَُيَْزُ َف ،َُ

 ،أو كؼـص مــف ،ويف م ة اخلقور زاد افبوشع افـثؿـ ،فق لبويعو ظذ شؾعي ـآفي لصقير علفػ ريول

لضـوف  وافزيـودةَ  ،مــ افؼقؿـي ُص ؼَ ـُْيـ ؾنن افـؼَص  ،ؾلخذ ادةسي أرش ظقى ،وً أن ؾقفو ظقب أو لبغ

 -فؼقؿتفو

 ،وخيـز ادةـسي عـذفؽ ،ؾقؾحؼ عرأس موهلـو ،ثؿ زاد ثؿـفو ،اصسى شـقورة :َهال زُادة الهؿـ

 -ثؿ زادت ،اصسيً عؽذا :ؾقؼقل

مـً  ،بغ هبو ظقـىول (199)ـصسى شوظي عافق  :َهال كؼص الهؿـ لقجقد ظق   (29)عــؾؼق 

وهـق  ،ؾجـك ظؾقف ؾؼّقمـً اجلـويـي موشـي ريـول ،ـلفػع اً صسى ظب اأو أكف  ،ؾ ؾعفو افبوشع فؾؿةسي

   -ؾؽؾ هذه إمقر لؾحؼ عرأس ادول ،أرش ظقى

  -أو كؼص ،ثؿ إكف حصؾ فف ـذا ؾزاد افثؿـ ،ؾتخزه عوفثؿـ :وظذ هذا •

أو  ،أمـو أرش افعقـى ،يةـسط أن لؽـقن يف مـ ة اخلقـور ،فوأن زيودة افؼقؿي أو كؼصـ :واظؾؿ •

 -وفق ـوكو وؿعو عع  فزوم افعؼ  ،عؾ خيز هبو ،اجلـويي ؾال يةسط

وععـ  أشـبقع لبـغ  ،ودؾع افؼقؿي واكتفً م ة اخلقور ،ريول (599)اصسى صوة عـ  :َهال ذلؽ

ظؾقفـو  كرش اجلـويـي عــ جــأو أ ،ؾـذهى فؾبـوشع وأخـذ أرش افعقـى مخســغ ريـوًٓ  ،وً أن ؾقفو ظقب

 -وادول ادلخقذ هق يف مؼوعؾي جزء ظـ افبقع فؾؿبوع لوععونٕن افعقى واجلـويي  :ؾقخز عذفؽ

ْؾَ ْؼ َف) :ققلف َُ ـٌ إو ،وإن كان ذلؽ َعَد ُلزوِم البقِع       (.ن ُمْخِزَ َاحلاِل فَ َس

ؾـال لؾحـؼ عـرأس  ،فبقـعأو احلط مـ افثؿـ حصؾً ععـ  فـزوم ا ،إن ـوكً افزيودة أو افـؼص

 -وٓ يؾزمف أن خيز هبو ظـ  افبقع ،ادول

ودو اكتفك افعؼ  وم ة اخلقور أشؼط افبوشع ظــ  ،اصسى شـقورة ععةـرة آٓف ريول :َهال ذلؽ

  -رأس موهلو ظةـرة آٓف :أن يؼقل (عرأس موهلو)ؾؾؾؿةسي إذا عوظفو لقفقي  ،ادةسي أفػ ريول
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وفؽــ  ،وٓ يؾحـؼ عـرأس ادـول ،ط هق هبي مـ افبوشع فؾؿةـسيٕن إفػ افذي شؼ :وذلؽ

 -ٕكَّف أعؾغ يف افص ق :إن أخز عوحلول ؾفق أحسـ

ِِ  :الساَعُ ) :ققلف    (.تباَُِعْغِ اْلـؿُ ِخقاٌر ٓختل

   -ٓختالف ادتبويعغ خقورٌ  :الؼسؿ الساَع (7

 :ٔاهل ظذ شبقؾ اإلمجول ـووآختالف عغ ادتبويعغ يؼع يف صقر 

 -يف صػي افسؾعي -2 -اخلالف يف ؿ ر افثؿـ -1

 -يف ظغ ادبقع -4 -يف صػي أجؾ وصـرط -3

 :ؾؼول ،ن عذـرهووع أ أ ،يف لسؾقؿ افثؿـ وادثؿـ -5

اَلَػا) :ققلف ـِ ََتَ ًٓ  ،فنذا اْخَتَؾػا يف َقْدِر الهََّؿ  ،وإكـ  َِْعُتـف َؽـذا ،َـا َِْعُتـف َؽـذا :فَقْ ؾُِػ البائُع موَّ

ياْلـؿُ َؿ ََيْؾُِػ  ُتف َؽذا :ْشَسِ ُْ ُتف َؽذا ،َا اْصَسَ ُْ ـْرَض محـُدمها ََؼـقِل  ،وإك  اْصَسَ َُ ٌُ إذا    ولؽؾٍّ الػس

   (.أَخرِ 

 -علن خيتؾػ افبوشع وادةسي ظذ ؿ ر افثؿـ افذي حصؾ عف افبقع :اخللِ يف قدر الهؿـ -1

عتسـعي  عـؾ اصـسيتفو :وؿـول ادةـسي ،فٓآععتـؽ افســقورة ععةــرة  :ؿـول افبـوشع :َهال ذلؽ

  -وافعؿؾ هبو ،وفقس ٕحٍ  مـفام عقـي يؿؽـ افرجقع إفقفو ،ٓفآ

 ،وٓع  أن جيؿع يف حؾػـف عـغ افـػـل واإلثبـوت ،ؾقحؾػ افبوشع أوًٓ  ،أاام يتحوفػون :فالعؿؾ

   -وإكام ععتفو عؽذا ،واهلل مو ععتؽ افسؾعي عؽذا :ؾقؼقل

واهلل مـو اصـسيتفو  :ؾقؼـقل ،ع يف حؾػـف عـغ افـػـل واإلثبـوت ــذفؽوجيؿ ،ثؿ حيؾػ ادةسي

   -وإكام اصسيتفو عؽذا ،عؽذا

ــرض أحــ مهو عؼــقل أخــر ــنن افبقــع ُيػســخ ،ؾــنذا مل ي ــوشع ،ؾ ــثؿـ  ،ولرجــع افســؾعي فؾب واف

   -(1)فؾؿةسي

                                 
 ورجحفو، افةوؾعل ؿقل وهل، افبقع لراّدا ٓوإ ادةسي رضـل ؾنن، افبوشع ؿقل افؼقل أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 -افعثقؿغ
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هؾِفا) :ققلف َِ    (.فنن كاك  السؾعُ  تالَِػً  َرَجَعا إػ قِقؿِ  

  ر افثؿـ ٓ خيؾق مـ حوفتغآختالف يف ؿ: 

 -أاام يتحوفػون ؾفذا هق مو ذـره ؿبُؾ  :,عوؿقي :أي,أن لؽقن افسؾعي عقـفام ؿوشؿي  ,أ

ؾفـذه افتـل أصـور هلـو  ،وكحـق ذفـؽ ،ــلرز ُأــؾ :ًَػـؾِ أن لؽقن افسؾعي افتل عقـفام ؿـ  لَ  ,ب

ًْ افّسْؾَعُي َلوفَِػًي َرَجَعو إَِػ ؿِ  :ادمفػ عؼقفف وَك ـَ    :فالعؿؾ إذن ،ْقَؿِي ِمْثؾَِفوَؾنِْن 

   -ثؿ ُيرجع إػ ؿقؿي ادثؾ إن مل يرض أح مهو عؼقل أخر ،أاام يتحوفػون

ؾقتحوفػـون  :اصـسيتفو عثامكـغ :وؿـول ادةـسي ،ععتفو عامشـي :صوة مولً ؾؼول افبوشع :َهال ذلؽ

   -افتسعقن عُ ؾَ  ْ تُ ؾَ  ،ؿقؿي مثؾفو لسعقن ريوًٓ  :ؾؼول أهؾ ادعرؾي ،ثؿ كـظر إػ ؿقؿي مثؾفو

ؾلفغل ؿقل افبوشع وادةـسي  ،كػسخ افعؼ  رجعـو إػ إصؾ وهق ؿقؿي ادثؾاأكف دو  :والعؾ  ♦

 -وً مع

ْشَسٍ ) :ققلف َُ    (.فنن اْخَتؾَِػا يف ِصػتِفا فَؼْقُل 

 -ؾوفؼقل ؿقل ادةسي :اختؾػا يف صػ  السؾع  التالػ  وٓ َقـ  هل  إذا -2

وؿـول  ،اً ــون افـز جقـ  :أو ؿول افبوشع ،وأكؽر ادةسي ذفؽ وً ـون افعب  ـولب :ؿول افبوشع :َهالف

 -ؾوفؼقل ؿقل ادةسي ،وٓ لقج  عقـي ،وً عؾ ـون متقشط :ادةسي

 -وٕن إصؾ عراءة ذمتف حتك لقج  عقـي ،وـؾ ؽورٍم ؾوفؼقل ؿقفف ،أكَّف ؽورم :والعؾ  ♦

 -يرجع هلوؾنكف  ،لمي  ؿقل أح مهو عقـيٌ  ْت  َ جِ ؾنن وُ 

ٌَ طاهر) :ققلف ٌَ العؼُد اْكَػَس    (.اً وَاضِـ اً وإذا ُفِس

   -وً وعوضـ اً ؾنكف يـػسخ طوهر ،إذا ؾسخ افعؼ  عغ ادتعوؿ يـ ادتخوفػغ

ؾؾـق رؾعـً فؾؼوضــل ؾنكـف شــقحؽؿ عوفظـوهر ويػسـخ احلؽـؿ  ،يف طوهر احلؽؿ :أي :اً طاهر

   -وافعؼ 

   -اهللؾقام يتعؾؼ علحؽوم أخرة ظـ   :اً َاضـ
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 :كػسـخ افبقـع ؾنكــو ،عثامكـغ :وؿـول ادةـسي ،وهـق يؽـذب ،عامشـي :ؾؾق ؾرضـو أن افبـوشع ؿـول

أو  ،بقـععشـقاًء  ،ويؽقن لصـرف افبوشع عوفسؾعي عع  ذفؽ لصـرف موفـٍؽ هلـو ،فالختالف يف افثؿـ

 -ؾقام عقـف وعغ اهلل :أي ،يف افبوضـ اً كوؾذ ويؽقن ذفؽ افتصـرُف  ،أو هبي ،نجورةع

 -(1)وـذعف يف افعؼ  لرم مستؼؾ ،وهل يف ي ه ،أكف يتصـرف يف شؾعتف :لعؾ وا

ـِْػقفِ ـوإن اْخَتَؾػا يف َمَجٍؾ مو َص ) :ققلف َُ ـ  ََ    (.ْرٍط فَؼْقُل 

 -آختلِ يف صػ  مجؾ وصـرط -3

ؾـوفؼقل  ؟اصـسط أو ٓ :أو اختؾػو يف صـرٍط هؾ ،هق ممجؾ أو حّول :إذا اختؾػو يف افثؿـ هؾ

 -يـػل افتلجقؾ وافةـرط عقؿقـف ؿقل مـ

 :أو ؿـول :ؾـلكؽر ادةـسي افةــرط ،ععتـؽ افســقورة عةــرط أن أشـتعؿؾفو يـقمغ :ؿول :َهال

رط وافتلجقـؾ ـؾوفؼقل ؿقل مـ يـػل افةـ ،عؾ عثؿـ ممجؾ :ؾؼول ادةسي ،ععتؽ افبقً عثؿـ حول  

 -عقؿقـف

 ،وإصـؾ ظـ م ذــر افةــرط ،وأن يؽـقن افـثؿـ حـوًٓ  ،أن إصؾ ظ م افتلجقـؾ :والعؾ  ♦

   -إصؾ عؼوء مو ـون ظذ مو ـون :عـوًء ظذ ؿوظ ة ،ؾوفؼقل ؿقل مـ يـؽره

اَلَػااْلـؿَ وإن اْخَتؾَِػا يف َظِغ ) :ققلف َطَؾ اْلَبْقعُ  ،بقِع ََتَ ََ    (.و

 ؟أو ظذ هذا ،وؿع افبقع ظذ هذا :هؾ آختلِ يف ظغ ادبقع -4

أو  ،إكـام اصـسيً مــؽ هـذا افؼؾـؿ ،ٓ :وؿـول ادةـسي ،ا افؽتوبععتؽ هذ :ؿول افبوشع :َهالف

 -عؾ هذه اجلوريي :وؿول ادةسي ،ععتؽ هذا افعب  :ؿول افبوشع

وهـذا  ،وإٓ ؾسـخ افبقـع ،ؾـنن رضــل أحـ مهو عؼـقل أخـر ،إاـام يتحوفػـون :ؾقؼقل ادمفػ

   -افؼقل مـ ادصـػ خالف ادةفقر مـ ادذهى

                                 
 افؽوذب ٕن: عوضـوً  ٓ طوهراً  ؾقـػسخ افؽوذب حؼ يف أمو، افصودق حؼ يف وعوضـوً  طوهراً  يـػسخ أكف: افثوين افؼقل (1)

 ،ؿ امي اعـ: افؼقل هذا واختور، يزأ وٓ إفقف عوفـسبي حؽؿف يثبً ؾؾؿ، وطؾؿف فؽذعف: افػسخ فف حيؾ ٓ

 -وافعثقؿغ
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 وحل يٌ اعـ مسـعقد  ،ٕكَّف ـوفغرم :أن افؼقل ؿقل افبوشع عقؿقـف :وادشفقر َـ ادذه 

ق ـَ ٌ -إَِذا اْخَتَؾَػ اْلَبق َعاِن » :وً مرؾقظ ََ ْقـَُفَ   ََ ْؾَع ِ  -َوَلْقَس  ُؼقُل َربُّ الس  َُ ا  ََ َتَتاَرَكانِ  ،َفُفَق  َُ    -(1)«َمْو 

ْؼـبَِض ) :ققلف َُ ََك كؾ  َـف  َتسؾقَؿ َا َقِده حتـك  ـُ ظـغٌ - اْلِعـَقَض  وإن َم َ  َظـْدٌل ُكِصـ -والـهَؿ

ُؿ  َسؾ  ُُ ْؼبُِض َـف  و ـَ اْلـؿَ َُ    (.بِقَع َؿ الهََّؿ

 -آختلِ يف تسؾقؿ الهؿـ مو ادهؿـ -5

 :ؾؼـول ادةـسي ،افبـوشع أو ادةـسي :أهيام يب أ عوفتسؾقؿ فؾثؿـ وادـثؿـ :إذا اختؾػ ادتبويعون

   -ؾفذه ادسلفي هلو صقر ،ذفؽوؿول افبوشع ـ ،افسؾعي أظطـل أوًٓ 

   -, أو هبذا افؽتوب ،ـفذا افؽتوب هبذه اف راهؿ وً معقـ :أي, وً أن يؽقن افثؿـ ظقـ :إوػ

ثـؿ  ،وافثؿـ مــ ادةـسي ،يؼبض افسؾعي مـ افبوشع ظ ًٓ  أن افؼوضـل يـصى رجالً  :ؾوفعؿؾ

 -(2)افثؿـ فؾبوشعو ،يسؾؿ ادبقع فؾؿةسي

ـ) :ققلف ُْ ٓا  اً وإن كان َد ـُ يف  حا ْشَسٍ إن كان الهَؿ َُ    (.ْجؾِسِ اْلـؿَ ُمْجِزَ َائٌع َؿ 

ـفـذا افؽتـوب  ،,وفـقس مـمجالً  ،أكـف مقصـقف يف افذمـي :أي, وً أن يؽقن افثؿـ ديــ :الهاكق 

   -وإكام مقصقؾي يف افذمي ،أو عامشي ريول فقسً معقـي ،عؽتوب صػتف ـذا

   -ثؿ يسؾؿ ادةسي افثؿـ عع مو حيضـره ،ظذ لسؾقؿ افسؾعي ؾنكف جيز افبوشع أوًٓ 

   -أو ادامضؾي مـ ادةسي ؾؾف أن حيبس افسؾعي حتك يؼبض افثؿـ ،خوف ظ م افتسؾقؿ ؾنن

                                 
« موجف اعـ»و(، 4648« )افـسوشل»و(، 1279« )افسمذي»و(، 3511« )داود أعق»و(، 7.445« )أَ » أخرجف (1)

(، 5.332« )افؽزى» يف وافبقفؼل، «اإلشـود صحق »: وؿول(، 2.45« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2186)

 -«مقصقل حسـ»: وؿول

، عذفؽ جرت افعودة ٕن: أوًٓ  افتسؾقؿ ظذ افبوشع جيز عؾ، ظ ل فتـصـقى يحوج ٓ أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -افثؿـ يؼبض حتك افسؾعي حبس ؾؾف ادامضؾي خةـل ؾنن
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ِؼقَِّ  َالِف حتك ََيُْض اْلـؿَ يف البَؾِد ُحِجَر ظؾقف يف  اً وإن كان غائب) :ققلف ََ    (.َرهـبقِع و

أو  ،يف افبؾـ  ،ظــ جمؾـس افعؼـ  وً وفؽــ ؽوشبـ ،مـييف افذ وً مقصقؾ وً أن يؽقن افثؿـ ديـ :الهاله 

   -مـفو ؾقام دون مسوؾي ؿصـر وً ؿريب

ؾؾـؿ يؼـؾ هبـذه ادوشـي  ،وفقسـً معقــي ،وادوشـي مقصـقؾي ،ععتؽ هذه افسؾعي عامشي ريـول :َهالف

أو يف  ،إكـام يف افبؾـ  ،وفـقس هـق معـل أن ،صػتف ــذا أو عؽتوٍب  ،فؽـفو مقصقؾي يف افذمي ،ادعقـي

   -ؾفق مقصقف ،ٍي ؿرب افبؾ ؿري

وكحجر ظذ ادةسي ؾـال يـتؿؽـ مــ  ،جيز افبوشع أن يسؾؿ افسؾعي فؾؿةسي :فقؼقل ادملػ

   -حتك يس د افبوشع ،ويف مجقع أمقافف ـذفؽ ،,وهق ادوشي,افتصـرف يف افثؿـ 

وثؿــ  ،ؾؾق ـون ظـ ه موشـي أفـػ ،يضـر عوفبوشع وً مـ أن يتصـرف يف موفف لصـرؾ وً خقؾ :والعؾ 

   -(1)حجركو ظؾقف يف مجقع موفف حتك يس د ،ن أفػوً ورـظةافسؾعي 

ْعِس اْلـؿُ ظـفا و اً َعقد اً وإن كان غائب) :ققلف َُ ي  ٌُ ـْشَسِ    (.ٌر فؾؾبائِع الَػْس

ؾقخـر افبـوشع عـغ  :أو لبغ أن ادةسي معسـر ،ؾقق مسوؾي ؿصـر وً إذا ـون افثؿـ ؽوشب :الراَع 

   -افػسخ واإلمضوء

ويف لـلخر ادـول  ،وهــو لعـذر افـثؿـ ظـذ افبـوشع ،أن إصؾ يف افبقع أن يؽـقن حـوًٓ  :ؾ والع

 -ؾثبً فف اخلقور ،ضـرر ظذ افبوشع

ْهُبُ  اخلقاُر لؾُ ْؾِػ يف الصػ ِ ) :ققلف َُ    (.و

َػ ِ اْلـُ  ِخَقاُر  :الؼسؿ الهاَـ (8    :اً ويةؿؾ صقر :ْؾِػ يِف الص 

 -ؾؾؿ لقج  ،أن يتػؼو ظذ صػي يف ادبقع ,1

   -ويـؽرهو افبوشع ،أن يّ ظل ادةسي اصساط صػي ,2

                                 
 وهذا، لسؾقؿف مـ ويتؿؽـ، افثؿـ ادةسي حيضـر حتك افسؾعي لسؾقؿ ظذ افبوشع كجز ٓ أكـو: افثوين افؼقل (1)

 - وؽره، ؿ امي اعـ: اختقور
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   -وخيوفػ افبوشع ،أن يةسط ادةسي ظ م لؾؽ افصػي ,3

 :ويؼـقل افبـوشع ،ؽقن صـػتفو ــذالصـرضل أن  :ؾودةسي يؼقل ،أن خيتؾػو يف كقع افصػي ,4

 -ؽقن صػتفو ـذالعؾ صـرضؽ أن 

 -ل هـو ؿقل ادُـؽِرأن افؼق :-وهق ققل اجلؿفقر-فادذه  * 

عـلن  :وحقـفو ؾـستصـحى إصـؾ وكؼـقل ،ؾوٕصؾ أكف مل يةسط ،أن معف إصؾ :والعؾ  ♦

   -افؼقل ؿقل مـ يـػقف

ِ ) :ققلف ْ  ر ُُتفولتغرُّ ََ    (. َا َتَؼدَّ

 ،ؾؾؾؿةـسي اخلقـور ،ؾتبـغ أاـو اختؾػـً ععـ ه ،فق أكف اصسى شؾعي عـوًء ظذ رؤيٍي ؿبؾ افعؼ 

 :عؾ لغـرت ظــ رؤيتـل هلـو ؿبـؾ افعؼـ  :وؿول ادةسي ،مو لغرت افسؾعي :ؾؼول افبوشع ؾنن اختؾػو

  -ؾوفؼقل هـو فؾُؿـؽِر

 :وحقـفو ؾـستصحى إصـؾ وكؼـقل ،افسؾعي مل لتغر ؾوٕصؾ أن ،أن معف إصؾ :والعؾ  ♦

 -افتغر حتك يثبً خالؾف علن افؼقل ؿقل مـ يـػل
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 ٌلاااااَفْص

 : قال ادملػ

ؽقًل وَكْ َقه َصََّّ ] ََ ى  ـ اْصَسَ ََ َُِصََّّ َتَص  ،وَلِزَم َاْلَعْؼدِ  ،و ْؼبَِضـفـو   َُ ُفف فقف حتك  وإن َتؾِـَػ  ،رُّ

َطَؾ البقـعُ  ،َقْبَؾف فِؿـ َ  ِن البائِعِ  ََ   ٍ َُّ ْشـَسٍ َـغَ  :وإن َمْتَؾَػـف آدَـل   ،وإن َتؾَِػ َآَفٍ  َش ِو َُ  َ ٌٍ  :ُخـر   ،َفْسـ

َُ  ،وإَضالٍ  ْتؾِِػف ََبَدلِفو َُ ُِ ـوَا ظداه َُيقُز َتَص  ،طالَبِ   ي فقف قبَؾ َقْبِضـفاْلـؿُ رُّ وإن َتؾِـَػ َـا ظـدا  ،ْشَسِ

ْؿـَْعف َائٌع َـ َقْبِضف ،بقَع َؽقٍؾ وك ِقه فِؿـ َ  كِفاْلـؿَ  َُ  .َا   

ةٍ  ،وََيُْصُؾ قبُض َـا َِقـَع َؽقـٍؾ مو َوْزٍن مو َظـدٍّ مو َذْرٍع َـذلؽ  ـَْؼـُؾ َـؼؾِـفويف ُصـْزَ ُُ وَـا  ،وَـا 

تـاوُل َتـاُولِف ٌٌ  :(اإلقال ُ )و .وغُره ََت ؾقتِف ،ُُ ـِ اْلــؿَ ََتقُز قبـَؾ َقـْبِض  ،َفْس وٓ ِخقـاَر  ،بقِع َِِؿْهـِؾ الـهؿ

 .[فقفا وٓ ُصْػَع َ 

 ،ومـو حيصـؾ عـف افؼـبض ،هذا افػصؾ ظؼ ه ادمفػ فبقون حؽؿ افتصـرف يف ادبقع ؿبؾ ؿبضـف

 -وحؽؿ اإلؿوفي

ؽقًل وَكْ َقه َصََّّ ) :قلفق ََ ى  ـ اْصَسَ ََ    .(وَلِزَم َاْلَعْؼدِ  ،و

 ،ؾــوفبقع صــحق  ،ٓ جزاؾــوً  ،ـــوفزّ  ،,يبــوع عوفؽقــؾ :أي, مؽــقالً  وً إذا اصــسى اإلكســون صـــق 

 -أو صـرط ،مو مل يؽـ هـوك خقور جمؾس ،عوفعؼ  وً ويؽقن ٓزم

   -عذروواد ،وادع ود ،وهق ادقزون ,مو ـون كحق ادؽقؾوـذفؽ 

   -وفزم عوفعؼ  ،إذا ععتفو عقزاو ص  افبقع ،ـحوسواف ،ةعرواف ، ي احل :َهال ادقزون

 -فتامم صـروضف :ؾقؾزم افبقع ،ؼامش وكحقهاف :َهال ادذروع

 -حتك ي ل اف فقؾ ظذ خالف ذفؽ ،أن إصؾ يف افبققع افصحي وافؾزوم :والعؾ  ♦

َُِصََّّ َتَص ) :ققلف َُ ـو   ُفف فقف حتك     (.ْؼبَِضفرُّ

وٓ  ،وٓ هبـي ،ٓ عبقـع ،أو ذرع ،أو ظـ  ،أو وزن ،ٓ يص  لصـرف ادةسي ؾقام اصساه عؽقؾ

 -إجورة وكحقهو حتك يؼبضف
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َتاَع ضعاَ» :^ؿقفف  :والدلقؾ ♦ َْ ـ ا ْسَتقفَِقفُ  ،اً ََ َُ بِْعُف حتك  َُ    -(1)«فل 

   -ةسيف مـفؾقعجز ادةسي ظـ لسؾقؿف د ،وٕن افبوشع ؿ  ٓ يسؾؿف فؾؿةسي

  :مو عقع عـ ،إصـقوء افتل ٓ يص  افتصـرف هبو ؿبؾ ؿبضفو شتي أصـقوءواظؾؿ أن * 

   -ذرع (4 - ّ ظَ  (3 -وزن (2 -ـقؾ (1

 -رؤيي متؼ مي ظذ افعؼ  (6 -وصػ (5

 :وهق ،* أمو مو ظ ا ذفؽ

   -جزاف وضعومٍ  ،جزاف ـؼطقع ؽـؿٍ  :مو عقع عال لؼ ير ,1

   -وفق ؿبؾ افؼبض ،ؾقص  افتصـرف ؾقفو ،ـفذه افسـقورة :مو عقع عرؤيي مؼوركي ,2

وافطعـوم ٓ يؽـود خيؾـق مــ  ،أن احل يٌ وارد يف عقع افطعوم ؿبـؾ ؿبضـف :والعؾ  يف التػرُؼ ♦

ٓحتقوجـف إػ  :وؿـقس ظؾقـف ادـذروع ،ؾتعؾـؼ احلؽـؿ عـذفؽ ،اً أو معـ ود ،وً أو مقزوكـ ،ـقكف مؽقالً 

 -(2)ظ ا ذفؽ ويبؼك مو ،ضبط

   (.وإن َتؾَِػ َقْبَؾف فِؿـ َ  ِن البائِعِ ) :ققلف

   ؟-أصور إػ ضامن ادبقع إذا لؾػ ؿبؾ افؼبض ظذ مـ يؽقن *

ؿبـؾ ؿـبض ادةـسي  ,ومع ود ،ومذروع ،مـ مقزون,ر أكف إذا لؾػ ادبقع ادؽقؾ وكحقه ؿرّ 

   -ؾفق مـ ضامن افبوشع ،فف

   -ػ ؾؿـ ضامن ادةسيؾنكف إذا لؾ ،أو عرؤيي مؼوركي ،وأمو مو عقع عغر لؼ ير

   -واخلراج عوفضامن ،ؾعؾقف ؽرمف ،أكَّف ـام أن فف احلؼ يف افتصـرف ؾقف ؿبؾ ؿبضف :والعؾ 

                                 
 -ظؿر عـ اهلل ظب  ح يٌ مـ( 1526« )مسؾؿ»و(، 2126« )افبخوري» جفأخر (1)

، لقؿقي اعـ: واختقور، افةوؾعقي ؿقل وهق، مطؾؼوً  ؿبضف ؿبؾ عقعف يص  ٓ مبقع ـؾ أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ
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َطَؾ البقعُ ) :ققلف ََ   ٍ َُّ    (.وإن َتؾَِػ َآَفٍ  َش ِو

 -وافصقاظؼ ،واجلراد ،وافزد ،ـوٕمطور :ـؾ مو ٓ صـع فمدمل ؾقف :أف  الس وُ 

 -ؾنن ـون ادةسي دؾع افثؿـ رده ظؾقف افبوشع ،و ؿبؾ افؼبض عطؾ افبقعؾنذا لؾػ ادبقع هب

ْشَسٍ َغَ  :وإن َمْتَؾَػف آدَل  ) :ققلف َُ  َ ٌٍ  :ُخر  ْتؾِِػف ََبَدلِف ،وإَضالٍ  ،َفْس َُ طالَبِ   َُ    (.و

 :فل ُتؾق ادسلل  َـ حالتغ ،إذا ـون افذي ألؾػ افسؾعي آدمل

  -افثؿـ فؾبوشع ودؾعُ  ،ف افضامنؾقؾزمُ  :ػفو ادةسيتؾِ أن يُ  (1

 ،افػســخ وافرجـقع ظـذ افبـوشع عــوفثؿـ :ؾــنن ادةـسي خيـر عـغ :ادةـسي ػفـو ؽـرُ تؾِ أن يُ  (2

   -ٕكَّف رجع إػ مؾؽ افبوشع :وافبوشع يطوفى ادتؾػ

 -وً أو ؿقؿتف إن ـون ؿقؿق ،وً طوفى ادتؾػ عؿثؾف إن ـون مثؾقويُ  ،ادةسي افبقعَ  َل ؿضـِوإمو أن يُ 

 ؟َا  اَط ادهع والؼقؿل 

  يصـ  افسـؾؿ  ،ٓ صـوظي ؾقف مبوحي ،أو مقزون ،ـؾ مؽقؾ :أن ادثع :ادشفقر َـ ادذه

 -(1)مو ظ ا ذفؽ :وافؼقؿل ،ؾقف

ُِ ـوَا ظداه َُيقُز َتَص ) :ققلف ي فقف قبَؾ َقْبِضفاْلـؿُ رُّ    (.ْشَسِ

 :دخؾ يف ذلؽ صقرتانوُ ،ادؽقؾ وكحقه جيقز افتصـرف ؾقف ؿبؾ ؿبضف امو ظ 

   -جزاف وضعومٍ  ،جزاف ـؼطقع ؽـؿٍ  :مو عقع عال لؼ ير ,1

 -(2)وفق ؿبؾ افؼبض ،ؾقص  افتصـرف ؾقفو :ـفذه افسـقورة :مو عقع عرؤيي مؼوركي ,2

                                 
، إشقاق يف مثؾ فف فقس مو: وافؼقؿل، افققم افسؾع أؽؾى وهل، إشقاق يف مثؾ فف مو: ادثع أن: افثوين افؼقل (1)

 - إؿرب وهذا

 ادسلفي ذـر وشبؼ، لقؿقي اعـ: واختوره، اجلؿفقر وظؾقف، افؼبض ؿبؾ عقعفو جيقز ٓ إصـقوء مجقع: افثوين افؼقل (2)

 -ؿريبوً 
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ْؿـَْعف َائٌع َـ َقْبِضف ،بقَع َؽقٍؾ وك ِقه فِؿـ َ  كِفاْلـؿَ وإن َتؾَِػ َا ظدا ) :ققلف َُ    (.َا   

ؾـنذا  ،أن ادذهى يرون أن مو ظـ ا ادؽقـؾ وكحـقه يصـ  افتصــرف ؾقـف ؿبـؾ ؿبضـف لؼ م عقون

ؾؽـذا ظؾقـف  ،ؾؽام أن فف افتصــرف ؾقـف ؿبـؾ ؿبضـف ،ٕن اخلراج عوفضامن :لؾػ ؾؿـ ضامن ادةسي

  -ؾنن َمـَعف ؾتؾػ ؾضامكف ظذ افبوشع ضامن ؽصى ،إٓ إذا مـعف افبوشع مـ ؿبضف ،ضامكف فق لؾػ

   -ؾنذا لؾػ ؾؿـ ضامن افبوشع ،فف افتصـرف ؾقف ؿبؾ افؼبض ولؼ م أكف فقس

 ؾوفضـامن  ،أكـف إذا متؽــ ادةـسي مــ افؼـبض :فاخللص  يف َسلل   ـ ن ادبقـع إذا تؾـػ

   -ؾوفضامن ظذ افبوشع ،وإن مل يتؿؽـ مـ افؼبض ،ظؾقف

   .(وََيُْصُؾ قبُض َا َِقَع َؽقٍؾ مو َوْزٍن مو َظدٍّ مو َذْرٍع َذلؽ) :ققلف

 :صـرع أن يف ذكر َا َيصؾ َف الؼبضوَا ُست  ظؾقف عع مو ؿرر ادمفػ افؼبض 

  -أو ظ ه ،أو وزكف ،أو ذرع حيصؾ ؿبضف عؽقؾف ،أو ظ    ،أو وزن ،ن مو يبوع عؽقؾإ :ؾؼول

ـؼبضـف  ،شـقاء ــون افـتؿؽـ حؼقؼـي ،حقـوزة افعـغ ادبوظـي وافـتؿؽـ مـفـو :والؼبض يف البقع

 -م ادوكع مـ آشتقالء ظؾقفعع  أو حؽامً  ،عوفق 

 ،ؾرجـع ؾقـف إػ افعـرف وً ٕن افؼبض ورد مطؾؼ :أن ؿبض ـؾ صـلء يؽقن عحسبف :وادذه 

 :ؾودبقع عوفـسبي فؼبضف ٓ خيؾق مـ أرعع حوٓت :وعـوء ظذ هذا

 ،وادـذروع ،وادعـ ود ،وادـقزون ،ـودؽقـؾ :إػ لقؾقـي ولؼـ ير وً أن يؽقن ادبقع لتوج :إوػ

   -وذرع ادذروع ،وظ  ادع ود ،ووزن ادقزون ،عؽقؾ ادؽقؾ ،حصؾ ؿبضف عتؼ يره عام يؼّ ر عفؾق

 -وإن مل لـؼؾفو ،أن لع هو :ؾؼبضفو ،ععً ظؾقؽ هذه ادوصـقي :َهالف

 -(2()1)«وإذا َِعَ  َفؽِْؾ  ،إذا اََتع  فاْكَتْؾ » :وً مرؾقظ ح يٌ ظثامن  :وُدل لف

                                 
 يف وافبقفؼل(، 3.389« )اف ارؿطـل»و(، 379« )افبزار»و(، 2186« )موجف اعـ»و(، 1.497« )أَ » أخرجف (1)

 (- 5.189« )اإلرواء» يف إفبوين وصححف(، 5.515« )افؽزى»

 أو، عوفؽقؾ، ولقؾقتف لؼ يره مع ادةسي مؽون إػ كؼؾف مـ ؾالع ، افـؼؾ مـ افتؼ ير مع ٓع  أكف: افثوين افؼقل (2)

 -افعثقؿغ ورجحف، عحسبف ـؾ، وكحقهو عوفقزن



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
140 

ـْ ) :ققلف ُُ ةٍ وَا     .(َؼُؾ َـؼؾِفويف ُصْزَ

ـبقـع صـزة افطعـوم  ،وٓ حيتـوج إػ لؼـ ير ،و جرت افعـودة عـؼؾـف وحتقيؾـفعأن يؽقن  :الهاكق 

   -وحتقيؾف مـ مؽون افبوشع ،ؾؼبضف عـؼؾف ،ع ون ظ ّ  وً أو ؿطقع ؽـؿ جزاؾ ،ع ون ـقؾ وً جزاؾ

   -فبوشعؾؾقس فؽ عقعفو حتك لـؼؾفو إػ مؽون ؽر مؽون ا ،اصسيً صزة ضعوم :َهال ذلؽ

تـاوُل َتـاُولِف) :ققلف ُُ    (.وَا 

ؾؼبضـف عتـووفـف  ،وكحقهـو ،وافؼؾـؿ وافؽتـوب ،ــوجلقاهر وافـذهى ،مـو يتــوول عوفقـ  :الهاله 

 -عوفق 

   (.وغُره ََت ؾقتِف) :ققلف

أن خيـذ عـغ ادةـسي  :ؾؼبضـفو ،وافثؿـر ظـذ إصـجور ،ـوفعؼـورات ،ؽـر مـو لؼـ م :لراَع ا

 -وفقتصـرف ؾقف :وعقـفو

 -رعـؾقعؿؾ عف ؾقام مل حيّ  يف افة ،أن افعرف جرى هبذا :والعؾ  يف كؾ هذا

ٌٌ  واإلقال ُ ) :ققلف    (.َفْس

 -وافػسخ ،افرؾع :اإلقال  لغ 

 -رؾع افعؼ  ادويل ظذ وجف خمصقص :اً صطلحا

د ؾقطؾـى مــف أن يـر ،واكتفـوء مـ ة اخلقـور ،أن يلا ادةسي إػ افبوشع عع  متـوم افبقـع :صقرها

   -ويعطقف افسؾعي ،ظؾقف ثؿـف

 ٕن اإلكسون ؿبؾ أن يـ خؾ يف افعؼـ  حيـرص  :ادسؾؿ ظـوؾقفو لػريٍ  ،مستحبي :حؽؿفا

ؾةــرظً  ،ؾـنذا دخـؾ وفـزم افعؼـ  ؿـ  حيصـؾ فـف صــلء مــ افــ م ظـذ إمتومـف ،وً ظذ إمتومف أحقوكـ

   -اإلؿوفي

سؾِ ً » :^وؿ  ؿول  َُ ـْ مقال  ََ ِ  ظهرَتُف ُقمَ  اهللُمقال  ،َ  .(1)«الِؼقا

                                 
 كعقؿ وأعق(، 5939« )حبون اعـ»و(، 2199« )موجف اعـ»و(، 3469« )دداو أعق»و(، 2.252« )أَ » أخرجف (1)

 أ  ح يٌ مـ( 27 .6« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.45« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 345 .6« )احلؾقي» يف

 (-6.556) «ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف، هريرة
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 ؟لؽـ هؾ هل فسٌ مم َقع   

  ؿرر ادمفػ أاو ؾسخ فؾعؼ-   

 ،أزاهلـو :أي,أؿـول اهلل ظثرلـؽ  :وفذا يؼول :افرؾع واإلزافي :أن اإلؿوفي هل يف افؾغي :والعؾ  ♦

 -وافرؾع كػل ،ٕن افبقع إثبوت :وً ؾال لؽقن عقع وً وإذا ـوكً رؾع ،ؾسخف :ورؾع افعؼ 

وادـــرداوي يف  ،ذـرهـــو اعــــ رجـــى يف ؿقاظـــ ه ادســـلل  َســـائؾ كهـــرةوُـبــــل ظـــذ هـــذه 

 :ؾؼول  وأصور ادمفػ هـو فةـلء مـ هذه ادسوشؾ وافػقاش ،(1)اإلكصوف

   (.بقعِ اْلـؿَ ََتقُز قبَؾ َقْبِض ) :ققلف

   -وافػسخ ٓ يعتز ؾقف افؼبض ،ٕاو ؾسخ :بقز اإلؿوفي وفق ؿبؾ ؿبض ادبقع

   -ـام لؼ م ،يص  افتصـرف هبو ؿبؾ افؼبض ؾال وً أمو فق ـوكً عقع

ـِ ) :ققلف    (.َِِؿْهِؾ الهؿ

وٓ  ،ؾـال بـقز عزيـودة ،ٓع  أن يؽقن افػسخ فؾبقـع واإلؿوفـي ؾقـف عؿثـؾ افـثؿـ افـذي عقـع عـف

  -(2)كؼص

 .(وٓ ِخقاَر فقفا) :ققلف

شـتلذن أأن  أؿقؾـؽ عةــرط :ؾؾق ؿول ،وٓ افةـرط وٓ ؽره ،ٓ يعتز يف اإلؿوفي خقور ادجؾس

و فقس عقع :أو أن بعؾ يل اخلقور د ة يقم ؾال يص  ،أ   -وافػسخ ٓ يػسخ ،وً عؾ ؾسخ وً ٕاَّ

   (.وٓ ُصْػَع َ ) :ققلف

   -ٓ يثبً يف اإلؿوفي حؼ افةػعي

                                 
 (-11.521) «اإلكصوف»: اكظر (1)

، شؾعتف ؿقؿي ظذ زاش اً  صـق وً  افبوشع ؾقلخذ، عـؼص أو، افثؿـ يف عزيودة لص  أاو: احلـوعؾي ـ ظ افثوكقي افروايي (2)

 - افعثقؿغ ورجحفو، افؼوضـل وصححفو
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ثؿ ضؾـى عؽـر اإلؿوفـي  ،ؾبوع زي  كصـقبف ظذ عؽر ،صـريؽون يف أرض وزي  وظؿر :َهال ذلؽ

 -ويلخذ إرض ،أن يةػع ظؾقف وؾؾقس فعؿر ،ؾلؿوفف زي 

   -وفقسً اإلؿوفي عقعوً  ،ادؼتضـل فؾةػعي هق افبقع أن :والعؾ  ♦
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 : قال ادملػ

ؽقؾٍ ] ََ ا الَػْضِؾ يف  ََ ُرُم ِر قزونٍ  ،ََيْ ََ بـاُع  ،والَؼـْبُض  ،ؾقُل اْلــُ  وَُيِـُ  فقـف  ،َِقَع َِِجـِْسـفِ  ،و ُُ وٓ 

ؽقٌؾ َِجـِْسف  فـنن اْخَتؾِـَػ اجلــُْس  ،اً وٓ َعُضف َبعٍض ُجَزافـ ،اً وٓ َقزوٌن َِجـِْسف إٓ َوْزك ،إٓ َكْقلً ََ

   .َجاَزت الهلَ ُ 

ْشَؿُؾ مكقاظ :واجِلـُْس  َُ ـِ   ،مجــاس وفـروِع إجــاسِ  ،َكـُزٍّ وك ـِقه :اً َا َلف اشٌؿ خاص   كإَدِقَّ

ـُ  ،ِِ ُمصقلِفوالؾ ُؿ َمجـاٌس َاختل ،وإخباِز وإَْدَهانِ  َب  .َمجـاٌس  ،والؽبُِد  ،والشْ ؿُ  ،وكذا الؾَّ

ْقُع حلٍؿ َ ققاٍن َـ ِجـِْسف  ََ َُِصَُّّ  َُِصـَُّّ ََغـِر ِجـِْسـف ،وٓ  وٓ  ،وٓ َُيـقُز َقـُع حـ ٍّ ََدققِؼـف ،و

قـُع َدققِؼـف  ،وَرْضبِـف ََقاَِِسـف ،وخالِِصـف ََِؿشـقَِف ،وَمْصؾِف َعصِره ،وٓ كِق ِف ََِؿْطُبقِخف ،َشِقُِؼف ََ وَُيـقُز 

ا يف الـُّعقَ ِ  َُ طبقِخف ََِؿطبقِخف ،ََدققِؼف إذا اْشَتَق ََ ِِ  ،و ا يف الـشـا َُ وظصـِره  ،وُخْبـِزه َُ ْبـِزه إذا اْشـَتَق

ِقي  َِجـِْسف وََعف مو ََعف  َـ غِر ِجـِْسف  .وَرْضبِف ََرْضبِف ،َعصِره ََ باُع ر ُُ وٓ ََتٌْر َـل َكـقى َـ   ،وٓ 

باُع الـََّقى ََتْؿٍر فقف َكًقى ،َكقىفقف  ُُ ٍِ  ،و ـٍ وُصـق ٌِ ََشـاةٍ ذاِت َلـَب ـٌ وُصـق ِِ  .وَلَب ـَردُّ الَؽْقـِؾ لُعـْر ََ و

ؽَّ َ  ،اددُـ ِ  ََ  
ِِ ـَ الـبل   ،والقْزِن لُعْر ََ ْقِ ِعف ^َز ََ َِ لف هـا  اْظُتِزَ ُظْرُفف يف   .[وَا ٓ ُظْر

ٱ ٻ ٻ ) :ومــف ؿقفـف لعـوػ ،اد وكـام وظـالإذا ز ،مـ رعـو يرعـق (1)اشؿ مؼصقر :الرَا

 -وارلػعً ،ظؾً :أي (2)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 -لثـقتف رعقان ،ٕن أفػف أصؾفو واو :وهق يؽتى عوٕفػ

 -مـفو افزيودة وافـؿق وآرلػوع ،يطؾؼ ظذ معون :لغ 

                                 
 مجقع ؾقف لؼ ر أكف :اإلظراب وحؽؿف- وظقسـك ـؿقشـك، ٓزمي أفػ آخره يف افذي ادعرب آشؿ :هق ادؼصقر (1)

 -احلرـي لؼبؾ ٓ وهل، فقـي أفػ آخره ٕن: احلرـوت مـ صـلء ؾقف يظفر ؾال، فؾتعذر احلرـوت

 (-39: )ؾصؾً (2)
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ؼـبض مــ أو لـلخر افؼـبض ؾـقام يؾـزم ؾقـف اف ،افزيودة احلوصؾي عزيودة افرعقي عجـسـف :اً صـرظ

   -افرعقي

 عؾ هق مـ ادقعؼوت وافؽبوشر ،واإلمجوع ،وافسـي ،لرم عوفؽتوب :وحؽؿف:   

 -(1)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) :ؾؼقفف لعوػ :مَا الؽتاب (1

 -(2)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) :وؿقفف لعوػ

ـَ َرُشـقُل » :َؿوَل  ح يٌ جوعر  :وَـ السـ  (2 ـا ^ اهللَِلَع ََ قكَِؾـفُ  ،آكِـَؾ الر  َُ  ،َكاتَِبـفُ وَ  ،َو

فِ  ُْ  -(3)«ُهْؿ َشَقالٌ  :َوَقاَل  ،َوَصاِهَد

  -وإن اختؾػقا يف صـلء مـ مسوشؾف ،(4) مـعؼ  ظذ حتريؿف يف إصؾ :واإلمجاع (3

 -عقع كؼ  عـؼ ؾفق  :رِـومَا الص

وؿقـؾ ؽـر  ،وهق لصقيتفو يف ادقـزان ،وً ٕن عقع افـؼ  عوفـؼ  خيرج فؾـؼقد صـريػ :وً شؿل صـرؾ

 -رف يف عوب مستؼؾـويلا افؽالم ظذ حؽؿ افص ،(5)ذفؽ

 الرَا كقظان:  

 ،وهق عقـع صــلء مــ إمـقال افرعقيـي عجـسـف متػوضـالً  ,افزيودة :أي, :رَا الػضؾ :إول

   -وً أو ؽرام ذهى عغرامغ ذهب ،اً ـلن يبقع صوع متر عصوظغ متر

 -دًة ورداءةأكف ٓ يؽقن افتعومؾ هذا إٓ فؾتػووت عغ افـقظغ جق :وافغوفى

أو عغر جـسف عو يسـوويف يف افعؾـي  ،وهق عقع افةـلء عجـسف ،وهق افتلخر :رَا الـسـق   :الهاين

 -ع ون لؼوعض

                                 
 (-275: )افبؼرة (1)

 (-278: )افبؼرة (2)

 (-1598« )مسؾؿ» أخرجف (3)

 (-1.365) هبرة ٓعـ «افعؾامء اختالف»: اكظر (4)

 - يسر عتكف( 349صـ) «ادرعع افروض»: اكظر (5)
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   -عخالف رعو افػضؾ ؾؼ  جوء حتريؿف يف افسـي ،وهذا افـقع جوء افؼرآن عتحريؿف

ذا حـّؾ افـ يـ أاـؿ ــوكقا إ مــ ،اجلوهؾقي أهؾ وهل مو ـون ظؾقف ،وثؿي صقرة مـ صقر افرعو

 ،ومـّ  يف إجـؾ ،ؾـنن ؿضـوه وإٓ زاده يف افـ يـ ،وإمو أن ُلـر  ،إمو أن لؼضـل :ؿول ضوفُِبُف فؾَؿ يـ

ٕكـف مل  :ورعـو كسـق ي ،ٕكف زاد أح  افعقضغ :وهذا رعو ؾضؾ ،ومعؾقم أكف ٓ يؼبؾ عذفؽ إٓ لتوج

 -حيصؾ حؾقل ولؼوعض

ا الَػْضؾِ ) :ققلف ََ ُرُم ِر    (.ََيْ

َهِ  » :وً مرؾقظــ وإصــؾ يف حتريؿــف حــ يٌ ظبــودة  ،فػضــؾ لــرمرعــو ا ــذَّ َهُ  َِال  ،الــذَّ

ُ  َِاْلِػضَّ ِ  ـِعرِ  ،َواْلُزُّ َِاْلُز   ،َواْلِػضَّ ِعُر َِالشَّ َشـَقاًل  ،َِِؿْهـؾٍ  َـهلً  ،َوادِْْؾـَُّ َِـادِْْؾَِّ  ،َوالتَّْؿـُر َِـالتَّْؿرِ  ،َوالشَّ

ُِ َفبِقُعقا َكْقَػ ِصْ ُتؿْ َفنِذَ  ،ََِقدٍ  اً َُد ،ََِسَقالٍ  َُد ،ا اْخَتَؾَػْ  َهِذِه إَْصـَا  -(1)«ََِقدٍ  اً إَِذا َكاَن 

ؽقؾٍ ) :ققلف ََ قزونٍ  ،يف  ََ    (.َِقَع َِِجـِْسفِ  ،و

 لضؿـ ـالم ادصـػ مسلفتغ: 

  ؟يف مي صـلل ُيري الرَا :إوػ

  ــل ــّ هو افـب ــل ظ ــتي افت ــو جيــري يف إصـــوف افس ــرر أن افرع ــذهى ,احلــ يٌ  يف ^ؿ اف

 ،ومـقزون ،يف ـؾ مؽقؾ :ولذا قال :ومو واؾؼفو يف افعؾي ،,وافتؿر وادؾ  ،وافز وافةعر ،وافػضي

   -وإشؿي إرععي ،وهق ؿقل أـثر افعؾامء ،ومل يذـر إصـوف افستي ؾؼط

   :والعؾ  يف هذا مَقر ♦

ؾـنذا حؽؿــو عـلن افرعـو  ،زؾـلي ؾـرق عـغ إرز وافـ ،أن افةـريعي ٓ لػرق عغ ادتامثالت ,1

ؾناو لؾحـؼ  ،ؾام دام أن افعؾي واضحي ومقجقدة يف ؽر هذه إصـوف ،جيري يف افز ؾؽذا يف إرز

وؿ  اؿتصـر احل يٌ ظذ إصـوف افسـتي مــ عـوب آـتػـوء عوٕصــقوء افتـل ٓ يسـتغـل ظـفـو  ،هبو

   -افـوس ظودة

                                 
 (-1587« )مسؾؿ» أخرجف (1)
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  :ؾؿـفو ،ذا ادعـكلمي  ه ^أكف وردت أحوديٌ أخرى ظـ افـبل  ,2

ـِ  ^َمنَّ الـبـل » :ح يٌ اعــ ظؿـر , ـَ ِ اْلــؿُ هَنَـك َظـ ََ َؿـِر الـَّْ ـِؾ َِـالتَّْؿِر َكـْقلً  ،َزا ََ ْقـِع  ْقـِع  ،ََ ََ َو

َِقِ  َكْقلً  ـَْطِ  َكْقلً  ،اْلِعـَِ  َِالزَّ
ْرِع َِاحْلِ ْقِع الزَّ ََ    -وذفؽ ٓكتػوء افتسووي عغ افرضى وافقوعس :(1)«َو

وفػظ افطعوم أظؿ مـ إصــوف  (2)«َِِؿْهؾٍ  الطََّعاُم َِالطََّعاِم َهلً » :ٌ معؿر عـ ظب  اهللح ي ,

   -إرععي ادذـقرة يف ح يٌ ظبودة

   ؟َا هل العؾ  يف إصـاِ الست  لـؾ ؼ  ا َهقلها :الهاكق 

  ادذه: 

   -ونقزكي امـقا :أي ،افقزن :ي يف افذهى وافػضيأن افعؾّ  (1

ـ ،ؾـال لبـوع عجـسـفو متػوضـؾي ،ؾقجري افرعو يف ـؾ ادقزوكـوت :اوظذ هذ •  :أو ممجؾـي يً حوفَّ

   -وشوشر ادقزوكوت ،وافؾحؿ ،وافسؽر ،وافرصوص ،واحل ي  ،ـوفؼطـ

ـقاـو عـو  :يأ ،هـل افؽقـؾ ,وافـز وادؾـ  ،افةعر وافتؿـر, :ي يف إصـوف إرععيافعؾّ  (2

   -يتعومؾ ؾقفو عوفؽقؾ

ـوحلــوء  ،أو ٓ وً شـقاًء ــون مطعقمـ ،ؾنكـف جيـري ؾقـف افرعـو ،مـو ــون مؽـقالً ؾؽؾ  :وظذ هذا •

   -(3)ؾفل مؽقؾي ،وإصـون وكحقهو

   (.والَؼْبُض  ،ؾقُل اْلـُ  وَُيُِ  فقف ) :ققلف

  :ُشسط صـرضان ,وشـقلا عقون اجلـس, ظـ  مبودفي افرعقيغ ادتح ي اجلـس

 - افتسووي ,1

 -احلؾقل وافتؼوعض , 2 

                                 
 (-1542« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1592« )مسؾؿ» أخرجف (2)

 إصـوف وأمو فألصقوء ثؿـوً  ـقاو أي، افثؿـقي مطؾؼ هل وافػضي افذهى يف افعؾي أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (3)

 -افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: اختقور وهق، افقزن أو افؽقؾ مع افُطعؿ: ؾقفو ؾوفعؾي: إرععي
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أو ذهــى عــذهى رعــقي  ،عــر عــز :َهــال ذلــؽ ،اً ؾبــلن يؽــقن ادؼــ ار واحــ  :التســاويمَــا  *

   -وـقؾق ذهى عؽقؾق ذهى ،ؾقةسط افتسووي ـامشي صوع عامشي صوع ،عجـسف

ؾنن  ،عق  اً وأن حيصؾ افتؼوعض ي  ،ٓ ممجالً  ؾلن يؽقن حوًٓ  :* ومَا احلؾقل والتؼاَض

 ،ـام فق أظطوه ادول ،  افتؼوعض دون احلؾقل مل يص وإن ُوج ،ُوِج  احلؾقل دون افتؼوعض مل يص 

  -ؾفـو وج  افتؼوعض دون احلؾقل ،ف افثؿـ إٓ عع  صفروٓ لستقؾ ،هق وديعي ظـ ك :وؿول

ؽقٌؾ َِجـِْسف إٓ َكْقلً ) :ققلف ََ باُع  ُُ    (.اً وٓ َقزوٌن َِجـِْسف إٓ َوْزك ،وٓ 

ؾقبؼــك  ،ظــ مو كريــ  مبودفـي رعـقي عجـسـف إذا لؼـرر اصـساط افتسـووي عــغ إمـقال افرعقيـي

 ؟ـقػ لتحؼؼ ادسوواة :افسمال

 يف ادقزوكوت وً ووزك ،يف ادؽقالت ـقالً  ،ٓع  أن يؽقن افتسووي عودقزان افةـرظل- 

 :ؾـال يصـ  ،ـعةـرة ـقؾق متر ععةـرة ـقؾق متر ،عوفقزن ٓ عوفؽقؾ فق عودفً مؽقالً  :َهال ذلؽ

 :وافصـقاب ،وإكام مــ ادؽـقالت ،ؾوفتؿر فقس مـ ادقزوكوت ،فةـرظلٕكؽ ضبطتف عغر معقوره ا

   -عوٕصقاع أن لؽقؾف ـقالً 

ٕن معقـور افػضـي افةــرظل  :ٓ يصـ  ،أصقاع ؾضـي (19)أصقاع ؾضي عـ  (19) :َهال آخر

 -أو افغراموت ،ؾوفصقاب وزكف عوفؽقؾقات ،هق افقزن ٓ افؽقؾ

هِ  وزكـ» :وً ظمرؾق ح يٌ ظبودة عـ افصومً  :الدلقؾ ♦ هُ  َالذَّ ـُ   ،َـقزنٍ  اً الذَّ والػضَّ

ِ  وزك هلً  ،ََِؽقؾٍ  والزُّ َالز  كقلً  ،َقزنٍ  اً َالػضَّ َِ عِر  عُر َالشَّ ـهلً  ،َؿهـؾٍ  والشَّ َِ  ،َؿهـؾٍ  وادِؾـَُّ َـادِؾَِّ 

   -(1)«فؿـ زاَد مِو اشَتزاَد فَؼد َمرَك

عـز  وً خػقػ اً عر ,مثالً , ؾؿـ عوع ،قف افتامثؾؾنكف ٓ يتحؼؼ ؾ ،وٕكف إذا اختؾػ معقوره افةـرظل

 :وً ؾقػقت افتسـووي ادةـسط صــرظ ،حصؾ يف ـػي اخلػقػ مـ افز أـثر مـ ـػي افثؼقؾ ،وً ثؼقؾ وزك

 -وأمو افقزن ؾتؼ يره عوفثؼؾ واخلػي ،ٕكَّف مـ ادعؾقم أن افعزة يف افؽقؾ عوحلجؿ

                                 
 (-1587« )مسؾؿ» أخرجف (1)
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   (.اً وٓ َعُضف َبعٍض ُجَزاف) :ققلف

 -عوفتخؿغ :أي وً افرعقي عبعضف جزاؾ ععض عٓ يبو :أي

 -وٓ يتحؼؼ افتسووي إٓ عودعقور افةـرظل ،أكـو كةسط افتسووي :والعؾ  ♦

 -ؾفذا رعو ؾضؾ ،فق ععً صزة متر عصزة متر :وظذ هذا •

   (.فنن اْخَتؾَِػ اجلـُْس َجاَزت الهلَ ُ ) :ققلف

 ،وافـقزن ،افؽقـؾ,دبودفي عـلٍي مــ افـثالث إذا اختؾػً إجـوس ظـ  ادبودفي ؾقجقز حقـفو ا

 -,واجلزاف

  -وً أو وزك إمو ـقالً  ،ٓ يةسط يف لؼ ير افذهى وافتؿر ضريؼي معقـي ،ذهى عتؿر :َهالف

 -(1)إذن وفتؼ ير ٓ اظتبور ففؾ ،أكـو ٓ كةسط افتسووي مع اختالف اجلـس :والعؾ  ♦

                                 
 وهل، افرعو أحؽوم لضبط افعؾؿ أهؾ ذـرهو ضقاعط يف يذـر مل ومو، افؽالم مـ شبؼ مو خالصي كذـر أن يؿؽـ (1)

 :ـوفتويل

 -وافتؼوعض احلؾقل , 2- افتسووي ,1: صـرضغ كةسط اجلـس ادتح ي افرعقيغ مبودفي ظـ  :إول الضاَط

 يف ووزكوً ، ادؽقالت يف ـقالً ،:افةـرظل عودقزان افتسووي قنيؽ أن ؾالع ، افتسووي اصساط ظـ  :الهاين الضاَط

 -ادقزوكوت

، افؼقؿي اختالف يف وافرداءة عوجلقدة ظزة ؾال، افةـرظل عودعقور وـون، افتسووي اصسضـو إذا :الهالث الضاَط

 - افرعقي اجلـس احتود ظـ  افـقع ٓختالف أثر وٓ

 - فف أثر ؾال اجلقدة اختالف أمو، عؿثؾ مثالً  عق  ي اً  يؽقن أن ٓع ( 18) ظقور عذهى( 24) ظقور ذهى :ذلؽ َهال

 - وافتؼوعض افتسووي مـ ٓع ، عرحل عتؿر شؽري متر :آخر َهال

 افـبل ؿول، رديء متر عصوظل جق  متر صوع عودلأن عالًٓ  افصحوعي مـ رجالً  أن احل يٌ يف ورد مو :والدلقؾ ♦

هْ »: ^ ا َظْغُ ، َموَّ ََ ـْ ، َتْػَعْؾ  َٓ  الر  يَ  َمنْ  َمَرْدَت  إَِذا: َوَلِؽ ْؿرَ  َتْشَسِ  - مسؾؿ رواه «َِفِ  اْصَسِ  َُؿَّ ، آَخرَ  ََِبْقعٍ  َفبِْعفُ  التَّ

 -افتسووي دون، ؾؼط وافتؼوعض احلؾقل كةسط ؾنكـو، افرعقي اجلـس اختؾػ إذا :الراَع الضاَط

 إٓ يةسط ؾال، افػضؾ رعو ظؾي يف واحت ا، افرعقي اجلـس اختؾػ، عػضي ذهى أو، علرز متر أو، عةعر عر :َهالف

 - عق  ي اً  مؼبقضوً  حوًٓ  يؽقن أن عةـرط جيقز، متر عصوظغ عر صوع مبودفي ؾعـ ، وافتؼوعض احلؾقل

ُِ  َهِذهِ  اْخَتَؾَػْ   َفنَِذا»: وؾقف ظبودة ح يٌ :والدلقؾ ♦ داً  َكانَ  إَِذا، ِصْ ُتؿْ  َكْقَػ  َفبِقُعقا، إَْصـَا  -مسؾؿ واهر «ََِقدٍ  َُ
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ْشَؿُؾ م :واجِلـُْس ) :ققلف َُ    (.َكُزٍّ وك ِقه :اً كقاظَا َلف اشٌؿ خاص  

 -ٕصـقوء حتتف خمتؾػي أكقاظفو :هق افةومؾ :اجلـس

 ،ـوفســؽري :ؾــوفتؿر جـــس حتتــف أكــقاع :ؾؽــؾ كــقظغ اجتؿعــو يف اشــؿ خــوص ؾفــق جـــس

 -وافؾؼقؿل ،احلـطي :وافز حتتف أكقاع ،وهؽذا ،وافةؼراء

 ،واحلؾـقل ،فتسـوويؾقةـسط ا ,ـتؿـر عتؿـر,عـقٍع آخر مـ جـس واحـ   وً ؾعـ مو كبودل كقظ

 -ـام شبؼ ،وافتؼوعض

ِ  وإخباِز وإَْدَهانِ  ،مجـاس وفروِع إجـاسِ ) :ققلف    .(والؾ ُؿ َمجـاٌس  ،كإَدِقَّ

 -ٕن افػرع يتبع إصؾ :أجـوس لوععي ٕصؾفو ،وخبز افز ،ـ ؿقؼ افز :ؾروع إجـوس

 ،ؾقجـقز افتػوضـؾ ،ر عـ ؿقؼ عـرأو خبز صـع ،ؾعـ مو لبودل دؿقؼ صعر ع ؿقؼ عرّ  :وظذ هذا •

   -عق ٍ  اً وافتؼوعض علن لؽقن ي  ،فؽـ ٓع  مـ احلؾقل ،ٓختالف اجلـس

 -ٓحتودمهو يف ظؾي رعو افػضؾ :وذلؽ

  -ومـ احلؾقل وافتؼوعض ،ؾالع  مـ افتسووي ،وأمو ظـ مو لبودل خبز عر ع ؿقؼ عر

   -ٕاام جـس واح  ؾوصسط افةـرضون :وذلؽ

   (.انِ وإَْدهَ ) :ققلف

   -عوختالف أجـوشف ،جيري افرعو يف إدهون ظـ  ادذهى

                                
 

ف: افةـرظل ادعقور إػ كحتوج ٓ ؾنكـو، اجلـس اختؾػ إذا :اخلاَس الضاَط  - افتسووي يةسط ٓ ٕكَّ

 -عوفقزن أو، افةـرظل ادعقور وهق، عوفؽقؾ لؼ ر أن يص ، عةعر عر :َهالف

 ٓ، صـق وً  ةسطك ٓ ؾنكـو، مـفام ـؾ يف أو، افعقضـغ أح  يف افػضؾ رعو ظؾي اختؾػً إذا :السادس الضاَط

 - افتؼوعضٓ و، احلؾقل ٓو، افتسووي

 ذـر، صـلء يةسط وٓ، ادبودفي ؾقص ، رعقيي فقسً أصـوف ؾفذه، ذفؽ وكحق، عؽتوب أؿالم أو، عز ثقب :فَهال

 -«افرعو ضقاعط» ـتوعف يف افسؾطون صوف -د افضقاعط هذه
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ـُ اإلعؾ جـٌس  :وظذ هذا • وخـؾ افعــى  ،ودهــ افسؿسـؿ جــس ،ودهـ افبؼر جـٌس  ،ؾُ ه

   -وهؽذا ،وخّؾ افتؿر جـس ،جـس

ِِ ُمصقلِف) :ققلف    (.والؾ ُؿ َمجـاٌس َاختل

   -افؾحؿ جيري ؾقف افرعو ظـ  ادذهى

 -ونافؾحؿ مقزوكاف هـ وو ،ظّؾٌي فتحؼؼ افرعو زنن افقأ :والعؾ  ♦

وهؽـذا يف  ،وحلـؿ افغــؿ جــس ،وحلـؿ افبؼـر جــس ،عـلن حلـؿ اإلعـؾ جــس :وحقـفو كؼـقل

   -وؽرهو ،وإراكى ،واخلقؾ ،افـعوم

 -ٕاام جـس واح  :* ؾعـ مو لبودل ـقؾق حلؿ عؼر عؽقؾقيـ حلؿ عؼر ؾال يص 

وإن  ،ٕاـام جــس واحـ  :يـ حلـؿ مـوظز ؾـال يصـ * وظـ مو لبودل ـقؾق حلـؿ ضـلن عؽقؾـق

 -اختؾػً إكقاع

فؽــ ٓعـ  مــ  ،ٕن اجلـس خمتؾػ :* وظـ مو لبودل ـقؾق حلؿ عؼر عؽقؾقيـ حلؿ ؽـؿ ؾقص 

   -احلؾقل وافتؼوعض

ـُ ) :ققلف َب    (.وكذا الؾَّ

ي ؾقجـر ،وــذا فـبـ افبؼـر وافغــؿ أجــوس لوععـي ٕصـقهلو ،ؾؾبـ اإلعؾ جـس ،افؾبـ أجـوس

   -ؾقفو مو جيري عغ إصقل

   (.َمجـاٌس  ،والؽبُِد  ،والشْ ؿُ ) :ققلف

ؾقجـقز  ،ووافطحـول وكحقهـ ،وافؽبـ  ،وافةـحؿ ،ــوفؾحؿ :أجزاء افبفقؿي افقاح ة أجــوس

  -ٕاو خمتؾػي يف آشؿ واخلؾؼي :وذلؽ :فؽـ عةـرط احلؾقل وافتؼوعض ،و متػوضالً مبودفي ععضف

   -عق  اً عةـرط أن يؽقن ي  ،جيقز :قؾقيـ صحؿ ؽـؿعؽ ،ـقؾق حلؿ ؽـؿ :َهال ذلؽ
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ْقُع حلٍؿ َ ققاٍن َـ ِجـِْسف) :ققلف ََ َُِصَُّّ  َُِصَُّّ ََغِر ِجـِْسف ،وٓ     (.و

 عقع افؾحؿ عوحلققان ؿسامن:   

 -ال جيقزؾ :أو حلؿ عؼر عبؼر ،ـؾحؿ إعؾ عنعؾ :َقع حلؿ َ ققان َـ جـسف (1

ْ ِؿ َِ  ^ـبل من ال» :عـ ادسـقىاح يٌ  :والدلقؾ ْقِع الؾَّ ََ ـْ     -(1)«َقَقانِ اْلـَ  هَنَك َظ

   -ؾقجقز ،ـؾحؿ عؼر عةوة :َقع الؾ ؿ َ ققان َـ غر جـسف (2

أمـو مـو ــون مــ  ،واحل يٌ ادتؼ م حيؿؾ ظذ مو ــون مــ جـسـف ،اختالف اجلـس :والعؾ  ♦

   -ؽر جـسف ؾقجقز عقعف متػوضالً 

   (.،وٓ كِق ِف ََِؿْطُبقِخف ،وٓ َشِقُِؼف ،فوٓ َُيقُز َقُع ح ٍّ ََدققؼِ ) :ققلف

   -ـام لؼ م ،ؾالع  مـ افتسووي ،إذا احت  اجلـس افرعقي

ؾـال حيصـؾ  ،ٕن احلى عوفطحـ يـتةــر ويؽثـر :ؾال جيقز عقع حى عر  عطحغ عر :وظذ هذا •

عــ م ف :وٓ افـــلء عــودطبقخ ،وٓ لبقــع حــى افــز عســقيؼ افــز وهــق احلــى ادحؿــقس ،افتســووي

 -افتسووي

فؽــ  ،ؾقصـ  ،أو عّر ينء عةعر مطبـقخ ،* وفؽـ إذا اختؾػ اجلـس ـ ؿقؼ عّر عسقيؼ صعر

  -يةسط احلؾقل وافتؼوعض

   (.وَمْصؾِف َعصِره) :ققلف

أو زيتـقن ععصــر  ،ـعــى ععصــر ظــى ،ٓ بقز مبودفي افرعقي ععصـره وهق مو حتؾى مـف

   -زيتقن

                                 
(، 8.27) «افرزاق ظب »و(، 178صـ) «ادراشقؾ» يف داود وأعق(، 2.655) «ادقضل» يف موفؽ أخرجف (1)

 -مرشالً ( 296 .5« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 71 .3) «اف ارؿطـل»و

ف: جيقز ؾال افؾحؿ عوحلققان أري  إن أكف :الهاين الؼقل  آكتػوع عوحلققان أري  وإن، متوثؾ ؽر مـ عؾحؿ حلامً  عوع ٕكَّ

 يف وافـقي، اشتؼالًٓ  ٓ لبعوً  افؾحؿ ودخؾ، ؾحؿاف ؽر ادؼصقد ٕن: علس ؾال، ؽره أو حرث أو ـرـقب

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختوره، معتزة ادعومالت
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   -وافتسووي هـو متعذر ،وٓع  مـ افتسووي ،ح أاام مـ جـس وا :والعؾ  ♦

   (.وخالِِصف ََِؿشقَِف) :ققلف

 ز  صعر عـ فمع ر  أو عُ  ،ـحـطي ؾقفو صعر عحـطي خوفصي :افرعقي عؿةقعف خوفص ٓ يص  عقع

   -ؾال يص  ،وح ه

 يـمدي ؾقجقد افةعر مع افُز  ،ٕكَّف إذا وج  اخلؾقط أكؼص إصؾ :ظ م افتسووي :والعؾ  ♦

 - مل حيصؾ افتسوويوإذا كؼص افُزّ  ،إػ إكؼوص افُزّ 

 وادؾـ  يف افطعـوم مــ افـزّ  ،ـحبـوت صـعر يســرة مـع عـرّ  ،ؾقص  :اً إٓ إن ـون اخلؾط يسـر

  -ٓ مؾ  ؾقف وأخر ضعوم عرّ 

   (.وَرْضبِف ََقاَِِسف) :ققلف

   -ٓ يص  عقع رضى صـلء مـ افرعقي عةـلء مـ يوعسف

 -وافعـى عوفزعقى ،رضى عوفتؿرعقع اف :َهال ذلؽ

 ،شـ ؾ ظــ عقـع افرضـى عـوفتؿر ^أن افـبل  ،ح يٌ شعق  عـ أ  وؿوص  :والدلقؾ ♦

بَِس » :ؾؼول َُ َضُ  إَِذا  ـُْؼُص الرُّ َُ ـْ َذلَِؽ  ،َكَعؿْ  :َقاُلقا ،َم  ،وهذا ٕن افرضى ؾقف موء ؾقثؼـؾ ،(1)«َفـََفك َظ

   -وحقـفو ٓ كتحؼؼ افتسووي ،ؾنذا يبس كؼص وزكف

 -(2)وافقوعس عوفقوعس ،ويص  عقع افرضى عوفرضى

                                 
« موجف اعـ»و(، 4545« )افـسوشل»و(، 1225« )افسمذي»و(، 3359« )داود أعق»و(، 3.199« )أَ » أخرجف (1)

« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 5993« )حبون ـاع»و(، 657) «اجلورود اعـ»و(، 712) «يعذ أعق»و(، 2264)

 (-6.478« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.294« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.38)

  .العراُا: عوفقوعس افرضى عقع مـ يستثـك (2)

 ـقالً ، افتؿر مـ عؿثؾف يوعسوً  إفقف يمول عام خرصوً ، افـخؾ رؤوس يف افرضى عقع: وهل، ظريي مجع :والعراُا

 - جزاؾوً  ٓ معؾقموً 

 افتؿر يبقع أن ؾقجقز، مول ظـ ه وفقس مـف يلـؾ أن وأراد، افرضى وجوء ادوضـل افعوم مـ متر ظـ ه رجؾ :َهالف

  -عوفرضى
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ا يف الـُّعقَ ِ ) :ققلف َُ قُع َدققِؼف ََدققِؼف إذا اْشَتَق ََ    (.وَُيقُز 

 -فؽـ إذا اشتقيو يف افطحـ وافـعقمي ،ؾقجقز عقع دؿقؼ عّر ع ؿقؼ عرّ  ،ادطحقن :الدققؼ

   -اً يسـر وً ز مطحقن ضحـؾال لبودفف ع ،وً لوم وً فق ـون ظـ ك عّر مطحقن ضحـ :وظذ هذا •

طبقِخف ََِؿطبقِخف) :ققلف ََ    (.و

أو جـبـ  ،عؿثؾ ِمثالً  ،ـسؿـ عؼري عسؿـ عؼري :جيقز عقع ومبودفي مطبقخ افرعقي عؿطبقخف

 -عؿثؾ عوفقزنمثاًل  ،عؼر عجبـ عؼر

                                
 

 لؽـ ُشسط جلقاز العراُا صـروط: 

 - جيقز ؾال فؾامل واج اً  ـون ؾنن، افتؿر عف يةسي مو جي  ٓ أن ,1

 ؾال، وً يوعس أو، وً رضب أـؾ شقاء، هيؿف وٓ فذفؽ لتوجوً  يؽـ مل ؾنن، رضبوً  أـؾف إػ جوً لتو مةسهيو يؽقن أن ,2

 - جيقز

 - جيقز ؾال جمذوذاً  ـون ؾنن، افـخؾ رؤوس ظذ افرضى يؽقن أن ,3

 ؟ أوشؼ اخلؿسي يف واختؾػ، صوظوً  شتقن: وافقشؼ، أوشؼ مخسي مـ أؿؾ لؽقن أن ,4

  ؾوخلؿسي «يمخس دون أو، أوشؼ مخسي يف»: احل يٌ يف صؽ صحو اف ٕن: بقز ٓ اخلؿسي أن :ادذه 

 - افتحريؿ وهق إصؾ إػ ؾـرجع، ؾقفو مةؽقك

، وافتخؿغ احلزر: فغي واخلرص، عف اصسيً افذي افتؿر لسووي لؽقن جػً إذا علاو، افرضى كخرص أن ,5

 - ثؿراً  افرضى مـ افـخؾ ظذ جيلء مو حزر: ورشظوً 

 - افقوعس افتؿر ادةسي ويؽقؾ، افـخؾ وعغ ادةسي عغ افبوشع افػالح خيع علن، افتؼوعض ,6

 - ظؾقف متػؼ «...العراُا َقع يف رخص الـبل من»: هريرة أ  ح يٌ :اجلقاز ودلقؾ ♦

 عتؿر افـخؾ ظذ افرضى عقع هل: ؾودزاعـي، ظـف افـفل ورد افذي ادزاعـي عقع صقرة هل افعرايو صقرة أن :واظؾؿ •

 - حلوجي افعرايو يف رخص أكف إٓ، جمذوذ

 ؟ اله ر مجقع يف ظام هق مو، َالتؿر خاص هذا وهؾ 

  يف رخص»: وؾقف  ثوعً عـ زي  حل يٌ: افثامر عؼقي دون خوصي افتؿر يف افعرايو يف افرخصي أن :ادذه 

 -ظؾقف متػؼ «ذلؽ غر يف ُرخص و ، َالتؿر مو، َالرض  العرُ  َقع
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ِِ ) :ققلف ا يف الـشا َُ    (.وُخْبِزه َُ ْبِزه إذا اْشَتَق

 ،إذا اشـتقيو يف افـةـوف وافرضقعـي ،أو ـقـؽ عـر ،رـخبز عـر عخبـز عـ :جيقز مبودفي خبزه عخبزه

   -مل حيصؾ افتسووي ادةسط ،ؾنن ـون أح مهو أـثر رضقعي مـ أخر

   -ٕن افؽقؾ هـو متعذر :عوفقزن :ويعتز افتامثؾ عقـفام

   (.وظصِره َعصِره) :ققلف

عـ  مــ فؽــ ٓ ،أو ظصـر ظـى ععصـر ظــى ،ـزيً عزيً ،جيقز عقع ظصـر افرعقي عؿثؾف

   -ٕاام جـس واح  :افتسووي

   -وـؾ موشع ؾفق مؽقؾ ،ٕن افعصـر موشع :عوفؽقؾ وُيؼّ ر افتسووي

   (.وَرْضبِف ََرْضبِف) :ققلف

ٕاـام جــس واحـ   :ـُرَضى افتؿـر عُِرَضـِى افتؿـر ،جيقز عقع افَرْضى مـ افرعقي عوفَرْضى مـف

 :وــذا يوعسـف عقوعسـف ،ن يتسـوويو يف افرضقعـيعةــرط أ ،أو َرْضِى افعــى عرْضبـف ،ويؿؽـ افتسووي

  -وافتؿر عوفتؿر ،ـوفزعقى عوفزعقى

ِقي  َِجـِْسف وََعف مو ََعف  َـ غِر ِجـِْسف ) :ققلف  ََ باُع ر ُُ    (.وٓ 

 وذـر هلو صقرلغ ،ودرهؿ ،ظجقة  ّ مسلفي مُ  :هذه ادسلفي يسؿقفو افعؾامء:   

   -ح  افعقضـغ درهؿومع أ ،عجـسف وً أن لبودل رعقي :إوػ

  -أو ذهى ج ي  عذهى ؿ يؿ وريول ،مّ  ظجقة عؿّ  متر وريول :َهاهلا

   -ؾفذا ٓ جيقز ،متر وريول    ؿُ مـ افتؿر عِ  ان ّ مُ  :َهال آخر

  -عجـسف ومع ـٍؾ مـ افعقضـغ درهؿ وً أن لبودل رعقي :الهاكق 

   -قزـذفؽ ٓ جي اؾفذ ،ّ  متر وريولؿُ عِ  ،ّ  متر وريولمُ  :َهالف

ـَْل َظَشـ» :ؿول ح يٌ ؾضوفي عـ ظبق   :والدلقؾ ♦ َْ ْقَم َخْقَزَ قَِلَدًة َِا َُ   ُ ُْ  ،اً َر دُِـَـارـاْصَسَ

ْؾُتَفا ،فِقَفا َذَهٌ  َوَخَرزٌ  ـَـْل َظَشـ ،َفَػصَّ َْ ـِ ا ـ َِ  ،^َفـَذَكْرُت َذلِـَؽ لِؾـَّبِـل   ،اً َر دُِـَـارـَفَقَجْدُت فِقَفا َمْكَهَر 
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ـَؾ َٓ » :َفَؼاَل  ومـع أحـ   ،عـذهى وهـق افـ كوكر وافؼـالدة وً ؾوفرجـؾ عـودل ذهبـ ،(1)«ُتَبـاُع َحتَّـك ُتَػصَّ

 عجـسـف  وً ؾ ل ظـذ أكـف إذا عـودل رعقيـ ،^ؾرده رشقل اهلل  ,وهق اخلرز,افعقضـغ مـ ؽر جـسف 

 -(2)ؾال جيقز ,ـ ؽر جـسفامومع أح مهو مِ ,

 -فقجقد ؽره معف :و مل يتحؼؼوهـ ،رط ظـ  مبودفي رعقيغـوٕن حتؼؼ افتسووي ص

ــّز وريـول عصـوع أو  ،عغـر جـسـف وً أو عودل رعقي ،ـؼؾؿ عؼؾؿ وريول :* ؾنن عودل ؽر رعقي

  (-رعقي) :وفذا ؿول ادمفػ :فع م اصساط افتسووي :ؾال علس :صوع وريول

   (.وٓ ََتٌْر َل َكقى َ  فقف َكقى) :ققلف

   -ؾال يص  ادبودفي عقـفام ،, إكام متٌر معجقن,ن كقاه آخر ع و ومترٌ  ،عـقى مترٌ   َ جِ إذا وُ 

ٕكــو حقـــام  :أكـف عوصــتامل أحـ مهو ظـذ افـــقى دون أخـر يـتػـل افتســووي عقــفام :والعؾـ  ♦

   -واجلفؾ عوفتسووي ـوفعؾؿ عوفتػوضؾ ،كؽقؾفام ؾام ؾقف افـقى كجفؾ مسووالف فغره

باُع الـََّقى ََتْؿٍر فقف َكًقى) :ققلف ُُ    (.و

ٕن  :ؾقـف كـقى عــقى اً ؾـال عـلس أن لبقـع متـر ،وً وافتؿر رعـقي أيضـ ،ٕكَّف مؽقؾ :افـقى رعقي

   -وإكام ادؼصقد هق افتؿر ،اً افـقى افذي يف افتؿر فقس مؼصقد

ٍِ ) :ققلف ـٍ وُصق ٌِ ََشاةٍ ذاِت َلَب ـٌ وُصق    (.وَلَب

   -ٕكَّف مقزون :وافصقف رعقي ،ٕكف مؽقؾ :افؾبـ رعقي

ّ  ظجـقة وٓ لؽـقن مــ مسـلفي ُمـ ،عةوة ظؾقفو صقف وؾقفو فبـ وً وصقؾ وً ودل فبـؾقجقز أن لب

  -ودرهؿ

                                 
 (-1591) «مسؾؿ» أخرجف (1)

 واد ، عُؿ ّ  مّ اً  ؾنن، وريول متر عؿ ّ  متر مّ ي لبودل ؾعـ مو، افتسووي عةـرط جوشزة ادعومؾي هذه أن: افثوين افؼقل (2)

 -لقؿقي اعـ واختقور، حـقػي أ  ؿقل وهق، علس ؾال هذا يؼوعؾ هذا ـون ؾنذا، ريول يؼوعؾف أخر
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وفـذا فــ يزيـ   :وٓ أثر هلام يف افـثؿـ ،أن افصقف وافؾبـ يف افةوة فقسو مؼصقديـ :والعؾ  ♦

عـقه  شؼػف وً اصسى عقت الً وهذا ـام فق أن رج ،وً ٕن يف ضـرظفو فبـ :ريول مثالً  (599)يف ؿقؿي افةوة 

   -ؾوف رهؿ مؼصقد ،عخالف م  ظجقة ودرهؿ ،ؾقجقز اً ؾوفذهى يف افسؼػ فقس مؼصقد ،عذهى

ِِ اددُـ ِ ) :ققلف َردُّ الَؽْقِؾ لُعْر ََ ؽَّ َ  ،و ََ  
ِِ ـَ الـبل   ،والقْزِن لُعْر ََ  (-^َز

ــور افةـــرظل ــسضـو افتســووي ؾالعــ  أن يؽــقن عودعق يف  وً ووزكــ ،يف ادؽــقالت ـــقالً  :إذا اص

   -زوكوتادق

ؾـام  ،^وهـل مـو ــون يف ظفـ  افـبـل  ،وادرجع يف هذه إصـوف عوفـسبي دعويرهـو افةــرظقي

ظــ  أهـؾ  وً ومو ــون يف زمــف مقزوكـ ،ظـ  أهؾ اد يـي ؾفق مؽقؾ إػ يقم افؼقومي ـون يف زمـف مؽقالً 

 -مؽي ؾفق مقزون إػ يقم افؼقومي

َِ » :وً مرؾقظ اعـ ظؿر يٌ حل :وذفؽ  -(1)«َؽ ُن َمْهِؾ وزُن قزوال ،اددُـ ْؽقاُل َمْهِؾ ادِْؽقاُل 

وإن ــون أن  ،ؾفل مؽقؾـي ،ظـ  أهؾ اد يـي ^افتؿر وافّز لؽول ظذ ظف  افـبل  :وظذ هذا

   -يبوع عوفقزن

   -ؾفذا ادعتز ،وافذهى وافػضي لقزن ظـ  أهؾ مؽي

ْقِ عِ ) :ققلف ََ َِ لف هـا  اْظُتِزَ ُظْرُفف يف     (.فوَا ٓ ُظْر

ؾنكــو كرجـع إػ افعـرف يف  ،إذا وج ت أصـقوء ٓ يعرف هلو ـقـؾ وٓ وزن يف مؽـي وٓ اد يــي

  ؟-هؾ هل لؽول أو لقزن ،ومقضعفو حول افبقع ،عؾ هو

 -ـوفؾبـ وؽره ،أن ـؾ موشع ؾفق مؽقؾ :وظـ  احلـوعؾي

                                 
(، 12.392) «افؽبر» يف وافطزاين(، 4594« )افـسوشل»و(، 3349« )داود أعق»و(، 3.199« )أَ » أخرجف (1)

« ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف(، 5.294« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.38« )ادست رك» يف واحلوـؿ

(5.562-) 
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 ٌلااااااَفْص

 : قال ادملػ

ــؾ  ] ــِع ك ــقَ ِ  يف َق ــا الـَِّس ــُرُم ِرَ ــا الػضــؾِ  وََيْ ََ ــِ  ِر ــا يف ِظؾَّ َػؼ ــد ،ِجـســِغ اتَّ ــقس محــُدمها َكْؼ  :اً ل

َطَؾ  ،ْقزوَكْغِ اْلـؿَ و ،ؽِقَؾْغِ اْلـؿَ ك ََ َقا قبَؾ الؼْبِض   .وإن َتَػرَّ

ؽقلً   ََ ُق قبَؾ الَؼْبضِ  وإن َاَع   ،كالهقـاِب  :وَا ٓ َكقَؾ فقـف وٓ َوزنَ  ،سلُ والـُّ  ََِؿقزوٍن جاَز التََّػرُّ

ـِ  .َُيقُز فقف الـَّسلُ  واحلققانِ  ُْ ـِ َالدَّ ُْ    .[وٓ َُيقُز َقُع الدَّ

   -افـسـق يرعو فبقون أحؽوم  :أحؽوم رعو افػضؾ ظؼ  هذا افػصؾادمفػ عع مو عغ 

ا الػضؾِ ) :ققلف ََ ِ  ِر َػؼا يف ِظؾَّ ُرُم ِرَا الـَِّسقَ ِ  يف َقِع كؾ  ِجـسِغ اتَّ    (.وََيْ

   -بض يف أح  افرعقيغ ادتػؼغ يف ظؾي رعو افػضؾللخر افؼ :اً سـق   صـرظالـَ 

عقـ  وٓ جيـقز  اً ؾالعـ  أن يؽـقن يـ  ،ؾعّؾـي رعـو افػضـؾ واحـ ة ،عةعر اً ظـ مو لبودل عر :َهالف

   -ؾحقـام ٓ حيصؾ افتؼوعض ؾفق رعو كسـق ي ،وٓ يةسط افتسووي ،افتلخر

 دو لؼ م مـ دٓفي افؼرآن وافسـي :أكف لرم :وحؽؿف-   

َّٓ يف الـَّسـقَ  ِ  اً ٓ ِرَ» :وً  يٌ أشومي عـ زي  مرؾقظوحل َا يف الـَّسـق  ا» :ويف روايي ،(1)«إِ  -(2)«لر 

 -وهذا فقـبف ظذ أن رعو افـسـق ي هق أظظؿ افرعو

   (.اً لقس محُدمها َكْؼد) :ققلف

قز حقـفـو ؾقجـ ،اً وــون أحـ مهو كؼـ  ،ي رعو افػضـؾإذا الػؼ اجلـسون يف ظؾّ  :ُستهـك ِما شبؼ *

 -وً وٓ كةسط صـق  ،وافتػوضؾ وءسافـَ

وفؽــ  ،افقزن :لؾعؾي رعو افػضؾ واح ة وه :احل ي  مقزون عذهى :َهال ذلؽ ظذ ادذه 

  -ؾؾؽ أن لبقع هذا هبذا ع ون لؼوعض ،سوء وافتػوضؾؾقجقز افـَ ،أح مهو كؼ 

                                 
 (-1596« )مسؾؿ»و(، 2178« )افبخوري» أخرجف (1)

 (-1596« )مسؾؿ» أخرجف (2)
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أو  ،س ادـول افـ راهؿؾؿ أن يؽـقن رأافَس إصؾ يف و ،ؿؾَ افَس يف أن افةـرع رخص  :والعؾ  ♦

 ،ؾؿ يف ادقزوكـوتٓع  مـ افتؼوعض يف ادثول افسوعؼ ٕدى إػ إؽـالق عـوب افَسـ :وفق ؿؾـو ،اف كوكر

ـــول  ـــ  ؿ ـــقمٍ » :^وؿ ـــٍؾ َعؾ ـــؾِْػ يِف كق ــــلٍل َفْؾُقْس ـــَؾَػ يِف ص ـْ َمْش ـــ ـــقمٍ  ،ََ ـــٍؾ  ،ووزٍن َعؾ إػ مج

 -(1)«...َعؾقمٍ 

فؽــ  ،تؾـػ افؼـبض هــو ،أو عـوفعؽس ،  شــيععـ اً ولعطقـل ح ي  وً أظطقؽ ذهب :وظذ هذا

   -يص 

   (.ْقزوَكْغِ اْلـؿَ و ،ؽِقَؾْغِ اْلـؿَ ك) :ققلف

 ،,ظـذ ادـذهى,ـح يـ  عصـقف  :أو مـقزون عؿـقزون ،ــّز عةـعر :إذا عقع مؽقؾ عؿؽقؾ

   -وافتلجقؾ وءوحيرم افـَس ،ؾالع  مـ افتؼوعض

   -(2)«دٍ َِقَ  اً إَذا كاَن ُد» :^مو لؼ م مـ ؿقفف  :والدلقؾ ♦

والػؼـو يف ظؾـي رعـو افػضـؾ اصـسط احلؾـقل  ،إذا عقـع رعـقي عـآخر مــ ؽـر جـسـف :فالضاَط

  -وافتؼوعض

َطَؾ ) :ققلف ََ َقا قبَؾ الؼْبِض     (.وإن َتَػرَّ

 -ولػرؿو ؿبؾ افؼبض عطؾ افعؼ  ،يُ إذا احت ت افعؾّ 

  -أو عػضي ،أو ذهى علوراق كؼ يي ،متر عةعر :َهالف

ُِ » :عؼقفـف ،ى احلؾقل وافتؼوعضأكَّف جي :والعؾ  ♦ فبقعـقا كقـَػ  ،فـنَذا اْخَتَؾَػـ  هـذِه إْصــَا

 -وهـو مل يتحؼؼ ذفؽ ،ٓلػوؿفو يف ظؾي رعو افػضؾ :(3)«ََِقدٍ  اً إَذا كاَن ُد ،صْ ُتؿْ 

                                 
 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (1)

 -(1587« )مسؾؿ» أخرجف (2)

 -(1587« )مسؾؿ» أخرجف (3)
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ؽقلً ) :ققلف ََ ُق قبـَؾ الَؼـْبضِ  وإن َاَع   :زنَ وَـا ٓ َكقـَؾ فقـف وٓ وَ  ،سـلُ والـُّ  ََِؿقزوٍن جـاَز التََّػـرُّ

   (.واحلققاِن َُيقُز فقف الـَّسلُ  ،كالهقاِب 

 :وٓ التساوي ،التؼاَضٓ و ،ٓ احلؾقل :اً يف محقاٍل َلَ  ٓ كشسط صـق * 

 -مـ أح  افعقضـغ يُ إذا اكتػً افعؾّ  -1

   -ؾوفثقوب وإؿالم ٓ جيري ؾقفام افرعو ،أو متر علؿالم ،ذهى عثقوب :َهالف

   -مـ ـؾ مـفام يُ اكتػً افعؾّ  -2

ؾؽـال افعقضــغ  ،عبعريـ عع  شـي أو ععرٌ  ،علؿالم أو أؽـومٌ  ،عسـقورات عع  صفر ثقوٌب  :َهالف

  -ؽر رعقي

  :أو علوراق كؼ يي ،عػضيٍ  أو مترٍ  ،عذهٍى  ـةعرٍ  :رعو افػضؾ يُ إذا اختؾػً ظؾّ  -3

 -وٓ يةسط افتؼوعض وٓ افتسووي ،ؾػل هذه إحقال افثالثي جيقز افتػوضؾ وافتلخر

وٕاـام مل يتػؼــو يف ظؾـي رعــو افػضــؾ يف  ،عــ م جريـون افرعــو يف احلوفـي إوػ وافثوكقــيف :وذلـؽ

 -احلوفي افثوفثي

ـِ ) :ققلف ُْ ـِ َالدَّ ُْ    (.وٓ َُيقُز َقُع الدَّ

 -عقع مو يف افذمي عثؿـ ممجؾ دـ هق ظؾقف هق :َقع الدُـ َالدُـ

ؾـلعقع ظؾقـف  ،فـقس ظــ ي :ؾؼـول ،ـف افتؿـرؾطؾبً م ،يف ذمي لؿ  يل موشي صوع متر :صقرتفو

  -علفػ ريول مثالً  ,وهق افتؿر,هذا اف يـ 

  ي خؾ ؾقف صقرلونو ،ٓ جيقزوعقع اف يـ عوف يـ: 

 :وهذا فف حوفتون ،عقعف ظذ مـ هق ظؾقف ع يـ ممجؾ (1

   -عقعف ع يـ ,2- عقعف ععغ ,1

 -ع  صفرعةعر ع ,يف ادثول افسوعؼ,أعقع افتؿر  :َهال َقعف َعغ

   -أعقعف علفػ ريول عع  صفر :َهال َقعف َدُـ
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عقـع افـ يـ  :وهق ،(1)«ظـ َقع الؽاػل ^هنك رشقل اهلل » :ح يٌ اعـ ظؿر ؿول :والدلقؾ ♦

   -(2)«هنك ظـ َقع الؽاػل َالؽاػل» :فػظٍ يف و ،عوف يـ

 -فؾفق ديـ مل يؼبض ،فع م افؼ رة ظذ لسؾقؿ اف يـ إول :* وٕكف مـ عقع افغرر

وإمـو أن  ،إمو أن لؼضــل :يؼقفقن ،اف يـ افذي ـون يتعومؾ عف أهؾ اجلوهؾقي ِؼ ؾْ * وٕن هذا ؽَ 

 -(3)وإٓ لمخر مع افزيودة ،ش د :أي ،ُلر 

 -عقع اف يـ احلوّل ظذ ؽر مـ هق ظؾقف ع يـ ممجؾ (2

 -يؾبعتفو ظذ خوف  عامشي ريول ممجؾ ،يل يف ذمي زي  موشي صوع عر   :َهالف

 -دو شبؼ مـ اف فقؾ وافتعؾقؾ :ٓ جيقز وً أيضؾؽذفؽ 

 

 

 

 

                                 
 رشح» يف وافطحووي(، 6132) «افبزار»و(، 4.461) «صقبي أ  اعـ»و(، 8.99) «افرزاق ظب » أخرجف (1)

« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.57« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 71 .3« )اف ارؿطـل»و(، 5439) «ادعوين

 (- 846« )افبؾقغ» يف حجر اعـ وضعػف(، 5.299)

 (- 846« )افبؾقغ» يف حجر اعـ وضعػف(، 5.299« )افؽزى» يف افبقفؼل أخرجف (2)

 اعـ: اختقور وهق، اإلعوحي ادعومالت يف وإصؾ، افتحريؿ ظذ اف فقؾ فع م: ادعومؾي هذه جقاز: افثوين افؼقل (3)

 -افؼقؿ واعـ، لقؿقي
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 ٌلااااااَفْص

 :قال ادملػ 

َق ادتصاِرفاِن َقبـَؾ َقـْبِض الؽـؾ  مو الـبعضِ ] ْؼـَبْض  ،وَتك اْفَسَ ُُ َطـَؾ الَعْؼـُد فـق     والـدراهُؿ  .ََ

ُ َالتعقِغ يف الَعْؼدِ  غ ،فل ُتْبَدُل  ،والدكاكُر َتتعغَّ ََ َطَؾ وإن َوَجَدها  ََ َسـَؽ  ،صقًَ   َْ عقبً  َـ ِجـِْسـفا َم ََ و

ُرُم الرَا ََغ ادسؾِِؿ واحلرب   .مو َردَّ  ْطَؾؼ ،وََيْ َُ  .[ََداِر إشلٍم وَحْرٍب  ،اً وََغ ادسؾَِؿْغِ 

 -فبقون أحؽوم افصـرف :هذا افػصؾ ظؼ ه ادمفػ

 َقع الـؼد َالـؼد لف حالتان:   

 ،ؾالع  مــ افتسـووي ،أو ريوٓت عريوٓت ،ذهى عذهىـ :عقع كؼ  عـؼ  مع احتود اجلـس -1

 -واحلؾقل وافتؼوعض

ؾفـل متحـ ة  ،أو ريـوٓت عـ وٓرات ،ــذهى عػضـي :مع اختالف اجلـس ،عـؼ ٍ  عقع كؼ ٍ  -2

 -دون افتسووي ،وافتؼوعض ؾؼط ،ؾقةسط احلؾقل ،رعو افػضؾ يِ يف ظؾّ 

َق ادتصاِرفاِن َقبَؾ َقْبِض الؽؾ  ) :ققلف ْؼَبْض  ،مو البعضِ  وَتك اْفَسَ ُُ َطَؾ الَعْؼُد فق     ََ.)   

يف حـ يٌ ظبـودة  ^فؼـقل افـبـل  :وهـذا عوإلمجـوع ،افتؼـوعض :لؼ م أكف يةسط يف افصــرف

 -(1)«ََِقدٍ  اً إَذا كاَن ُد ،فبقعقا كقَػ صْ ُتؿْ ...» :

ؾـنن  ،افؼـبضعلعـ ااام ؿبـؾ  ,ومهو ادتبويعـون عوفصــرف,ؾنذا اؾسق ادتصورؾون  :وظذ هذا •

شـقاء أــون افـذي مل ُيؼـبض افؽـؾ أو  ،ٕكَّـف يةـسط احلؾـقل وافتؼـوعض :افعؼ  يبطؾ ؾقام مل يؼـبض

 -وؿ  تؾػ افعؼ  هـو ،ٕن افؼبض صـرط فصحي افعؼ  :وذلؽ :افبعض

ؾنذا لـؿ  ،أو ذهى عريوٓت شعقديي ،اصسى موشي درهؿ ؾضي ععةـرة دكوكر ذهى :َهال ذلؽ

 (59)افــصـ  افعؼـ  يف  ،ولػرؿـو وً درمهـ (59)مـ افـ راهؿ  وإذا شّؾؿف مثالً  ،افتؼوعض ص  افعؼ 

   -ومل يص  يف افبوؿل ،ومو يؼوعؾفو مـ اف كوكر ،وً درمه

                                 
 -(1587« )مسؾؿ» رجفأخ (1)
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ُ َالتعقِغ يف الَعْؼدِ ) :ققلف     (.والدراهُؿ والدكاكُر َتتعغَّ

 -شقاء عوإلصورة أو عوفتسؿقي ،اف راهؿ واف كوكر ٓع  أن لتعغ يف افعؼ 

 -أو ععتؽ هذه ع ون لسؿقي ،ععتؽ هذا افثقب هبذه اف راهؿ :الفَه

 -ٕاو ظقض مةور إفقف يف افعؼ  ؾقجى أن لتعغ ـسوشر إظراض :وإذا ظقـً ؾناو لتعغ

   -ؾروع أصور هلو ادمفػ ,غ اف راهؿ واف كوكرقلع,ويـبـل ظذ هذه ادسلفي 

   (.فل ُتْبَدُل ) :ققلف

ًَ  ،ل عغرهوإذا لعقـً ؾناو ٓ لب  ؾنن افعؼ  وؿـع  ،ععتؽ هذه اف راهؿ هبذه اف كوكر :ؾنذا ُؿؾ

 -وؾال جيقز لب يؾف ،ظذ ظغ هذه اف راهؿ واف كوكر

َطَؾ ) :ققلف ََ غصقًَ   ََ    (.وإن َوَجَدها 

أو مســروق ؾـنن افعؼـ   ،ععقــف ولبغ أكف مغصقٌب  ،أو هذا افريول مثالً  ،غ هذا اف رهؿإذا ظَ 

 -يبطؾ

 -ـوفبقع إذا طفر أن افبوشع ٓ يؿؾؽف ،أن افعؼ  وؿع ظذ صـلء ٓ يؿؾؽف :والعؾ  ♦

َسَؽ مو َردَّ ) :ققلف َْ عقبً  َـ ِجـِْسفا َم ََ    (.و

ــي ،إذا وجــ  هــذه افــ راهؿ ــى مـــ جـســفو  ،أو هــذه افــ كوكر معقب جـــس  :أي,وـــون افعق

ــ رهؿ ؾضــي وافعقضـون مـــ جــس واحــ   ،وافسـقاد يف افػضــي ،ـوفبقـوض يف افــذهى ,ادعقـى

   -وعغ افرد ،عال أرش وً ؾفق خمر عغ اإلمسوك جموك :ع رهؿ ؾضي

 :وهـذا مـو ذــره ادمفـػ عؼقفـف ،ؾقؿـع يف افرعـو ،صـور ؾقـف زيـودة وً أكَّف إذا أخذ أرصـ :والعؾ  ♦

َسَؽ مو َردَّ ) َْ ـْ ِجـِْسَفا م
َِ ِعْقَبً   ََ  -(َو

ُرُم الرَا ََغ ادسؾِِؿ واحلرب  ) :ققلف ْطَؾؼوَغَ  ،وََيْ َُ    (.ََداِر إشلٍم وَحْرٍب  ،اً  ادسؾَِؿْغِ 

   -وشقاء ـون يف دار اإلشالم أو دار احلرب ،شقاء مع ادسؾؿ أو افؽوؾر ،وً افرعو لرم مطؾؼ

يف دار  وً ــون لرمـ ،يف دار اإلشـالم وً وٕكـف مـو ــون لرمـ ،ظؿقم إدفي يف حتريؿف :والدلقؾ ♦

 -احلرب
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 :قال ادملػ 

َِّ  ،َصِؿَؾ َمْرَ فا وَِـاَلها اً إذا َاَع َدار] َؿ والـرَّ ـؾَّ  ،ادسـُؿقَرُـوَشْؼَػفا والبـاَب ادـصـقَب والسُّ

ـقَدٌع فقفـا ،واخلاَقَ  اددفقك َ  َُ ـػِصـٍؾ َـفـا ،َــ َكـْـٍز وَحَجـرٍ  ،دوَن َا هق  َُ َؽـَرةٍ  ،كَ ْبـٍؾ وَدْلـقٍ  :و ََ و

ػتاٍح  ،وُقْػؾٍ  َِ  .وَفْرٍش و

ُؼــْؾ َ ؼققِفــا- اً وإن َــاَع َمْر ــ  َُ َكــُزٍّ  :وإن كــان فقفــا َزْرعٌ  ،َؾ َغْرَشــفا وَِـاَلهــاَصــؿَ  :ولــق   

ْبًؼك ،وَصِعرٍ  َُ رار ،فؾبائٍع  َِ ْؾَؼُط  ُُ زُّ مو  ي اً وإن كان ُُيَ َؼَطـُ  الظاهرتـان  ،فُلصـقُلف لؾُؿْشـَسِ ُة والؾُّ ـزَّ واجْلِ

َط اد ،ظـَد البقِع لؾبائعِ  ي ذلؽ َصََّّ وإن اْصَسَ  .[شَسِ

   -دون إصقل ووعقع افثامر وح ه ،هذا افبوب مو يتعؾؼ عبقع أصقل إصـقوءيف ذـر ادمفػ 

 ،إرض وافــ ور :وادــراد عوٕصــقل هـــو ،هــق مــو يتػــرع ظـــف ؽــرهو ،مجــع أصــؾ :إصــقل

 -ووافبسولغ وإصجور ـوفـخقؾ وكحقه

 -صجور ومو جيـك مـفومو حتؿؾف إ :وادراد  ا ،مجع ثؿرة :واله ر

فؽــ دّـو ــون هلـو أحؽـوم  ،أن عقع إصقل وافثامر داخؾ ؾقام لؼ م مـ أحؽـوم افبقـقع :اظؾؿ •

 -ؾردهو افعؾامء عبوب مستؼؾأتصفو 

ــف ــاَع َدار) :ققل ــا اً إذا َ ــفا وَِـاَله ــِؿَؾ َمْرَ  َِّ  ،َص ــرَّ َؿ وال ــؾَّ ــقَب والسُّ ــاَب ادـص ــْؼَػفا والب وَش

   (.َقَ  اددفقك َ واخلا ،ادسُؿقَرُـ

فنن هـذا ُشـؿؾ  ،مـ افتصـرؾوت وأو ؽره ،أو وؿػ ،أو هبي ،عبقع :إذا لصـرف اإلكسون ع ارٍ 

   :اً مَقر

 -ـام يؽقن حتً إرض :وفق َشُػؾً ،إرض -1

 -عـوء اف ار وشؼػفو -2
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افـذي  ُر ؿَّ َسـوهق افـ رج وافـرف ادُ  ،ـؾ مو هق متصؾ عوف ار دصؾحتفو ـوٕعقاب وافسؾؿ -3

   -ولقضع ظؾقف إصـقوء ،جيعؾ يف افبققت

اخلـزان  :َهـؾ ،أصــقوء لتخـذ مــ أجـر لـ ؾـ يف إرض :وادراد هبـو ،اخلوعقي اد ؾقكي :وكذا

 -وكحق ذفؽ ،أو ادوء ،أن وحيػظ ؾقفو افطعوم

 ،ؽـره ؾؾق أراد وضع مقاشـر حتـً أرض ،ؾفذه إصـقوء ٓ يؿؽـ افتصـرف ؾقفو إٓ عوإلذن

   -ؾقتعغ آشت ذان ،ج اره وكحق ذفؽأو ظذ 

قَدٌع فقفا) :ققلف َُ    (.َـ َكـٍْز وَحَجرٍ  ،دوَن َا هق 

 ذـر ادمفػ إمقر افتل ٓ يةؿؾفو افبقع وهل: 

ؾـال يةـؿؾف  ،أو ريـوٓت ،أو ؾضـي ،ذهـى :وهـق ادـول ادـ ؾقن مــ :فقفـا اً َا كـان َقدظـ -1

أو  ،شقاًء ــون ادوفـؽ اجل يـ  ،أح  ؾتؽقن دـ وج هو ؾنن مل يؽـ هلو ،وإكام لؽقن دـ دؾـفو ،افعؼ 

ـّ  إٓ إن ـون ؿ  الػـؼ معفـؿ ظـذ أكـف اشـتلجرهؿ  ،ؾفق هلؿ ،ؾقج وه ،حيػرون ٕمٍر معغ ؾ ظامًٓ و

  -ٕكف اشتلجرهؿ فذفؽ ،ؾفق فف ةً ويعطقفؿ أجر ،فقخرجقا فف افؽـز مـ ذهى وؽره

  -ؾناو لؽقن فف ،ولمو يف افبقً مـ أحجور م ؾقكي فؾامفؽ إ وـذفؽ

ـػِصٍؾ َـفا) :ققلف َُ َؽَرةٍ وُقْػؾٍ  ،كَ ْبٍؾ وَدْلقٍ  :و ََ ػتاٍح  ،و َِ    (.وَفْرٍش و

إدوات يف ,وهـل احلبـؾ وافـ فق وافبؽـرة  ،ــلدوات إخـراج ادـوء :ظـفا َا كان َـػصلً  -2

   -ؾفذه إصـقوء لؽقن فؾبوشع ،وـذفؽ افؼػؾ وادػتوح ،,افسوعؼ

 -وـذفؽ افػرش يف افبقً يؽقن فؾبوشع ،افػقؿل ادتصؾ يؽقن فؾبوشعوـذفؽ حجر افرحك 

 -(1)وادعتز افعرف ،وٕن افؾػظ ٓ يةؿؾفو ،ٕاو مـػصؾي :وذلؽ ♦ 

                                 
، ـودػتوح: فؾؿةسي يؽقن اف ار مصوف  مـ هق وافذي فؾؿتصؾ افتوعع ادـػصؾ أن: ادذهى يف افثوكقي افروايي (1)

 -وكحقه افػقؿل افرحك وحجر
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ُؼْؾ َ ؼققِفا- اً وإن َاَع َمْر ) :ققلف َُ    (.َؾ َغْرَشفا وَِـاَلهاَصؿَ  :ولق   

  :اً ؾنن افعؼ  يةؿؾ أمقر ،مـ إراضـل وً إذا عوع أرض

   -وافؼرار إػ إرض افسوععي ،إرض -1

   -يعـل مو ظال مـ إرض :اهلقاء -2

   -إن وج  ،مو يف إرض مـ عـوء -3 

وــذا  ،ؾناو داخؾي يف افبقع ؾتؽقن فؾؿةسي ،مو ؾقفو مـ أصجور مغروشي ــخقؾ وؽرهو -4

   -بقعؾناو داخؾي يف اف ،أصجور ــخقؾ أو ؽرهو مـ إصجور وؾقف وً فق عوع عقت

ُؼْؾ َُِ ُؼققَِفا) :وققل ادملػ َُ أكـف إذا عـوع  قوهـ ،هذا ؾقف إصورة إػ اخلالف يف ادسلفي :(ولق َ ْ 

ومـو ذــره ادـولـ هـق  ،ظـذ وجفـغ يف ادـذهى ؟ومل يؼؾ عحؼقؿفو ؾفـؾ لـ خؾ هـذه ضـؿـ افبقـع

ٕاـام مــ  :قؿفـووفـق مل يؼـؾ عحؼ :أي,مطؾؼـوً  أكف ي خؾ ؾقفو افغرس وافبـوء :ادةفقر مـ ادذهى

 -ومو ـون مـ حؼقؿفو ي خؾ ؾقفو عوإلضالق ـطرؿفو ومـوؾعفو ،حؼقق إرض

  -ؾال كزاع أكف ي خؾ ؾقفو مو لؼ م مـ افغرس وافبـوء :ععتؽ إرض عحؼقؿفو :ؾنن ؿول *

ْبًؼك ،َكُزٍّ وَصِعرٍ  :وإن كان فقفا َزْرعٌ ) :ققلف َُ    (.فؾبائٍع 

ؾؾؿــ  ،وة وكحقهـرَ أو ذُ  ،أو ــراث ،أو عرشــقؿ ،إمـو ؿؿـ  :زرع وؾقفـو وً أو عقتـ وً إذا عـوع أرضـ

 ؟لؽقن افزروع يف إرض

 َيؾق الزرع َـ حالغ ٓ: 

ؾفـق  ،وافـذرة وإرز وكحـقه ،ـوفز وافةـعر :أن يؽقن افزرع عو حيص  وجيّز مرة واح ة -1

ؾــنن  ،ةــسضف ادةــسيمــو مل ي ،وفــف أن يبؼقــف يف إرض إػ وؿــً أخــذه ادعتــود عــال أجــرة ،فؾبــوشع

  -اصسضف ـون فف
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رار) :ققلف َِ ْؾَؼُط  ُُ زُّ مو  ي اً وإن كان ُُيَ    (.فُلصقُلف لؾُؿْشَسِ

 ،وافزشــقؿ ،ــوفؽراث,وخيـرج مـرة ععـ  أخـرى  ،اً أن يؽقن افزرع عو حيص  وجيز مـرار -2

   -,وافـعـوع

ــور ،ـــوفطامضؿ, اً أو يؾؼــط مــرار ــ :,وافؽقشــي وكحقهــو ،واخلق أصــقل افــزروع  أن :احلؽؿف

 -وأمو افظوهر عو حيص  ويؾؼط ؾقؽقن فؾبوشع :فألصؾ وً وإصجور لؽقن فؾؿةسي لبع

َؼَطُ  الظاهرتان ظـَد البقِع لؾبائعِ ) :ققلف ُة والؾُّ زَّ    (.واجْلِ

إن ــون  ,وظذ افبوشع ؿطعف يف احلـول ،عو جيّز ويؾؼط حول افبقع ؾفق فؾبوشع اً مو ـون طوهر :أي

  -إٓ ؾتبؼك إػ وؿً آكتػوع هبوو ،,يـتػع هبو

ي ذلؽ َصََّّ ) :ققلف َط ادشَسِ    (.وإن اْصَسَ

 -ؾناو لؽقن فف ،أو افؾؼطي افظوهرة ،فق أن ادةسي اصسط أن يلخذ اجلّزة

   -وادسؾؿقن ظذ صـروضفؿ ،رطـفقجقد افة :وذلؽ
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 لاااااافص

 :قال ادملػ 

ـ َاَع َكْ لً ] ََ َؼ َضؾْ  و ْبًؼـك إػ اجِلـذاذِ  ،ُعفَتَشؼَّ َُ ْشـَسٍ  ،فؾبائٍع  َُ َُشـِسَضف  وكـذلؽ صـجُر  ،إٓ من 

اِن وغـِره ََّ ـاِح  :وَـا َطَفـَر َــ َكـْقِره ،الِعـَِ  والتقِت والرُّ ـف ،كادِْْشـِؿِش والتُّػَّ َِ  :وَـا َخـَرَج َــ َمك 

ـِ     .فؾُِؿْشَسٍ  ،وَا َقبَؾ ذلؽ والَقَرُق  ،كاْلَقْردِ واْلُؼْط

با ُُ ُدو  َصلِحفوٓ  َُ َؿٌر قبَؾ  ََ ْؼـٌؾ  ،وٓ َزْرٌع قبَؾ اصتدادِ َحب ـف ،ُع  ََ وٓ قِهَّـاٌل وك ـُقه  ،وٓ َرْضَبـٌ  و

ــِع يف احلــالِ ـَإٓ َشــ ،دوَن إْصــؾِ  ،كباذكجــانٍ  ةً  ،ْرِط الَؼْط ًة جــزَّ ــ ً  ،مو جــزَّ ــً  ُلْؼَط واحلصــاُد  ،مو ُلْؼَط

ؼاُط ظذ  ،واجِلذاذُ  ياْلـؿُ والؾُّ  .ْشَسِ

ْطَؾؼوإ َُ َؿر ،ْرِط البؼالِ ـمو ََش  ،اً ن َاَظف  ََ ى  ْبُد َصـلُحف ََشـ اً مو اْصَسَ َُ ْرِط اْلَؼْطـِع وَتَرَكـف حتـك ـ  

َدا ًة مو ُلَؼَطً  فـََؿَتا ،ََ ى َـا َـدا َصـلُحف ،مو َجزَّ َؿَرْت  ،وَحَصـَؾ آَخـُر واْصـَتَبفا ،مو اْصَسَ َْ ـٌ  فـَل َُّ  ،مو َظِر

َطَؾ   .والؽؾُّ لؾبائعِ  ،ََ

ْطَؾؼ ،واْصَتدَّ احل ُّ  ،إذا َدا َا َلف صلٌح يف الهؿرةِ و َُ ي  ،ْرِط التبِؼَقـ ِ ـََِش  وم ،اً جاَز َقُعف  ولِْؾُؿْشـَسِ

ْؾَزُم البائَع َشْؼُقف إن احتاَج إػ ذلؽ ،صادِ واجِلذاذِ اْلـَ  إػ  تفَتبؼق َُ َر إصُؾ ـوإن َتَض  ،و  .رَّ

ٍ  َرَجَع ظذ َُّ ْشـَسٍ َـغَ  ،البائعِ  وإن َتؾَِػْ  َآفٍ  َش ِو َُ  َ ـل  ُخـر  َِ ٌِ  :وإن َمْتَؾَػف آَد واإلَضـاِل  ،الَػْسـ

 .ْتؾِِػ اْلـؿُ وَطاَلَبِ  

َؿـِر  ،ولسـائِر الــقِع الـذي يف اْلُبسـتانِ  ،وصلُح َعِض الشجرةِ صـلٌح هلـا ََ ـُدوُّ الصـلِح يف  َُ و

ــرَّ مو َتْصــَػرَّ  َؿ هَ  ،الـْ ــِؾ من ََتْ ــقَّ َتَؿ َُ ــِ  من  ــق ويف اْلِعـَ ــُج  ،اً ُحْؾ ــف الـْض ــُدَو فق ْب َُ ــِ  الهؿــراِت من  ِؼقَّ ََ ويف 

َُطقَ  َمْكُؾف ــ َـاَع ظبـد .و ََ ي اً و َُشـِسَضف ادشـَسِ فـنن كـان َقْصـُده ادـاَل  ،لـف َـاٌل ف ُلـف لبائِعـف إٓ من 

يوالعادُة لؾؿُ  ،ِل لؾبائعِ َ  اْلـَج وَِقاُب  ،وإٓ فل ،روِط البقعِ ـص ف وشائرُ ط ِظْؾؿُ اْصُسِ   .[ْشَسِ

 -صـرع يف افؽالم ظذ أحؽوم عقع افثامر ،دو لؽؾؿ ادمفػ ظـ أحؽوم عقع إصقل
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ـ َاَع َكْ لً ) :ققلف ََ َؼ َضْؾُعف و ْبًؼك إػ اجِلذاذِ  ،َتَشؼَّ َُ    (.فؾبائٍع 

 ؟فؾؿـ ُؽقن ،وؾقف افطؾع ،إذا عوع اإلكسون افـخؾ   

 وٓ يؾزمـف  ،ويبؼقف إػ وؿً اجلـذاذ ،بوشعوطفقر افثؿرة ؾفق فؾ ،إذا عوظف عع  لةؼؼ افطؾع

 -(1)وإن ـون ؿبؾ افتةؼؼ ؾفق فؾؿةسي ،ادةسي أن يؼؾعف

ْشَسٍ ) :ققلف َُ َُشِسَضف     (.إٓ من 

 -ؾقؽقن فف عؿقجى افةـرط ،إذا اصسط ادةسي افطؾع وافثؿر عع  لةؼؼف

 -(2)«ؿْ ْسؾُِؿقَن َظَذ صـروضِفِ اْلـؿُ » : يٌويف احل ،رطـفقجقد افة :وذلؽ

ــاِن وغــِره) :ققلــف ََّ ــِ  والتــقِت والرُّ ــْقِره ،وكــذلؽ صــجُر الِعـَ ــِؿِش  :وَــا َطَفــَر َـــ َك كادِْْش

اِح  ف ،والتُّػَّ َِ ـِ  :وَا َخَرَج َـ َمك     (.كاْلَقْردِ واْلُؼْط

   :مـ افثامر لؽقن فؾبوشع إذا عوع افةجر وؿ  طفرت افثؿرة وً ذـر هـو أكقاظ *

 -ـوفعـى وافتقت ،ثؿرلف ـؾ صجر ٓ ؿةـر ظذ ,1

يف ؿةــريف إن ــون فـف  عؼـل أو ،وعؼل ؾقف إػ أـؾف ـوفرمـون وادـقز ،افثؿر افذي ع ا ؿةـره ,2

 -ؿةـران ـوجلقز

 -واخلقخ ،وافتػوح ،ـودةؿش ,افزهر إعقض وإصػر :وافـقر,مو طفر مـ َكقره  ,3

 -وكحق ذفؽـوفقرد وافؼطـ  :ؽالف افثؿرة :ؿوافؽُ  ،مو خرج مـ أـاممف ,4

                                 
 حل يٌ: فؾؿةسي ؾفق يمعر ومل لةؼؼ وؿ  عوع ؾنذا، ,افتؾؼق  وهق, عوفتلعر افعزة أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 واختورهو، ظؾقف متػؼ «ادبتاع ُشسضف من إٓ َاظفا لؾذي فتؿرها، تمَر من َعد ك لً  اَتاع َـ»: مرؾقظوً  ظؿر اعـ

 - لقؿقي اعـ

« افؽومؾ» يف ظ ي واعـ(، 5991) «حبون اعـ»و(، 637) «اجلورود اعـ»و(، 3594) «داود أعق» أخرجف (2)

(، 63 .6« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.49« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2899« )اف ارؿطـل»و(، 6.2988)

 (- 9.376« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف
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ويؽـقن  ،ؾقؾحؼ عـف ،,افذي لؽقن افثؿرة عع ه فؾبوشع ,أنَّ هذا عؿثوعي لةؼؼ افطؾع :والعؾ  ♦

 -فؾبوشع

  أن افثامر ٓ تؾق مـ حوفغ :اخللص: 

 -,ظذ ادةفقر مـ ادذهى,ؾوفعزة عوفتةؼؼ  :ثؿر افـخقؾ -1

ومـو مل  ،طفر حول افبقع ؾفق فؾبـوشع ؾام ،ؾوفعزة عظفقر افثؿرة ،ـام مثَّؾ عف هـو :ؽر افـخقؾ -2

   -يظفر ؾفق فؾؿةسي

ومـو ظـ اهو مــ إصـجور افتـل مل  ،ؾنن طفر ععض ثؿر افةجرة ؾنن ـؾ ثؿرهو يؽـقن فؾبـوشع

  -لظفر ثؿرهتو لؽقن فؾؿةسي

 ،ععـض ثؿـر هـذه افةـجرة فؾبـوشع :إذ ـقكـو كؼقل :وادةؼي ،ٓصساك إي ي وً دؾع :والعؾ  ♦

 -قرث افتـوزعلوؿ   ،ؾقف مةؼي :وععضف فؾؿةسي ،تفوشـقبؼقف إػ وؿ

   (.فؾُِؿْشَسٍ  ،وَا َقبَؾ ذلؽ والَقَرُق ) :ققلف

وـــذا افةــجرة وأوراؿفــو  ،ومــو يف حؽؿــف فؾؿةــسي ،مــو ؿبــؾ لةــؼؼ افطؾــع وطفــقر افثؿــر

  -فؾؿةسي

افبقـً أمـو إذا عوظفـو مـع  ،أو إصجور وح هو ،أن هذا افتػصـقؾ ـؾف إذا عوع افـخؾ :واظؾؿ •

 -ٓ مأ ،وطفرت ،أو لةؼؼً ،شقاًء أعرت ،فؾؿةسييؽقن ؾؽؾفو ومو ؾقفو  ،أو إرض

ُدو  َصلِحف) :ققلف َُ َؿٌر قبَؾ  ََ باُع  ُُ    (.وٓ 

ؾؼرر أكـف ٓ  ،أصور ادمفػ اػ مسلفي عقع افثامر ؿبؾ ع و صالحفو ع ون صـرط افؼطع يف احلول

   -جيقز عقع افثامر ؿبؾ ع و صالحفو

ْبـُدَو َصـَلُحَفا ^من الـبل » :ح يٌ اعـ ظؿر  :قؾوالدل ♦ َُ ْقـِع الـه َ ِر َحتَّـك  ََ ـْ   ،هَنَك َظـ

 -وافـفل يؼتضـل افػسود ،(1)«هَنَك الَبائَِع َوادُْبَتاعَ 

                                 
 (-1534« )مسؾؿ»و(، 2194« )افبخوري» أخرجف (1)
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هنَـك ظــ َقـِع الـ ـِؾ حتـك  ^من رشـقل اهلل » :وحل يٌ اعـ ظؿر ـذفؽ يف افـخقؾ وافـزرع

   -(1)«العاه َ ضؿـ وُ ،وظـ َقِع السـبِؾ حتك ُبقَض  ،ُزهقَ 

   -وشـقلا عقون ع و افصالح وعلي صـلء يؽقن

   (.وٓ َزْرٌع قبَؾ اصتدادِ َحب ف) :ققلف

 -حل يٌ اعـ ظؿر ادتؼ م :ـذفؽ ٓ جيقز عقع افزرع ؿبؾ اصت اد حبف ويصؾى

 -أن يؼقى ويصؾى عحقٌ ٓ يـضغط إذا ُضغط :واصتداده

 :وظـ افزرع ؿبؾ اصت اده ،ع و صالحفمـ افـفل ظـ عقع افثؿر ؿبؾ  والعؾ  ♦

 ؾقؽقن عـذل موفـف يف مـو ٓ ،أن افثؿرة ؿبؾ ع و افصالح فقس ؾقفو مـػعي عوفـسبي فؾؿةسي -1

 -ويؽقن افبوشع ؿ  أـؾ مول أخقف عوفبوضؾ ،كػع ؾقف

إمـو عتؼؾقؾفـو أو  :أاو ؿبؾ ع و صالحف معرضي فؽثر مـ أؾوت افتل لـؼص مؼ ار افثؿرة -2

 :وؿـ  ورد يف احلـ يٌ ،ؾفذه أكقاع مـ أؾوت وٓ ريـى أن هـذا كـقع مــ افغـرر ،عؽامهلو وعنلالؾف

ـََع اهللُ الهؿرَة َؿ تست ُؾ َاِل مخقؽ» ََ    -(2)«؟!مرمُ  إن 

وؿــ  جــوء  ،أن عقعفــو ؿبــؾ عــ و صــالحفو مـــ أشــبوب افـــزاع وافتخوصــؿ عــغ ادتعوؿــ يـ -3

   -سؾؿغاإلشالم عؼطع أشبوب افـزاع وافع اوة عغ اد

ْؼــٌؾ  ،وٓ َزْرٌع قبــَؾ اصــتدادِ َحب ــف) :ققلــف ََ دوَن  ،وٓ قِهَّــاٌل وك ــُقه كباذكجـــانٍ  ،وٓ َرْضَبـــٌ  و

   (.إْصؾِ 

ــؾ  كبــوٍت اخضـــرت عــف إرض :وافبؼــؾ ،افزشـــقؿ :الَرْضَبــ ُ   ،وععضــفؿ خصــف عــوفؽراث ،ـُ

 -وكحقهو ـوفبطقخ وافبومقو ،اخلقور وافبوذكجون :وافؼثوء

                                 
 (-1535« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 -أكس ح يٌ مـ( 1555« )مسؾؿ»و(، 2298« )افبخوري» أخرجف (2)
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   :ٓ َيؾق َـ حآتـام مّثؾ عف هـو  ،اً أن عقع مو جيّز ويؾؼط مرار :دوادرا

 -فألصؾ وً ٕاو ل خؾ لبع :أن لبوع مع أصؾفو ؾقجقز وٓ علس عف -1

   -ويبقع افؾؼطي واجلّز افظوهرة ،أن لبوع مـػردة -2

   -ؾقجقز عةـرط ؿطعف يف احلول ،حقض عرشـقؿ طوهر وكحقه :َهلً 

 -ؾال جيقز :فؾؼطي افتل مل لظفرأن لبوع اجلّزة وا -3

   :والدلقؾ ♦

 ،ـوفســتغ وافـثالث :عقـع ثؿـر افةـجر دـ ة ضقيؾـي :لوه ،اك ظـ ادعوومي ^أن افـبل  -1

  -ؾال جيقز ،وعقع مو يتؽرر جـقف مـ هذا

ا َلْقَس ِظـَْد َ » :وً مرؾقظ وحل يٌ حؽقؿ عـ حزام  -2 ََ    -وهذا عقع مع وم ،(1)«َٓ َتبِْع 

افثؿــرة  مــع أن ،فــ ال لصـــقبفو افعوهــي :اــك ظـــ عقــع افــثامر ؿبــؾ عــ و صــالحفو ^وافـبــل 

  -(2)ؾفذا مـ عوب أوػ ،ُوج ت

   (.ْرِط الَؼْطِع يف احلالِ ـإٓ ََش ) :ققلف

   :ُستهـك َـ الـفل ظـ َقع الهؿر قبؾ َدو الصلح َسائؾ* 

 -إذا ـون عو يـتػع عف ،إذا عوظف عةـرط افؼطع يف احلول :إوػ

  -ؾال علس ،وأو ؽره ،وهق يستػق  مـف فؾؿقاصـل ،عوظف افبؾ  عةـرط ؿطعف يف احلول :َهالف

ؾـنن ــون  ،صؾ عف ظوهي ؾقحصؾ خـالف عـغ ادتعوؿـ يـحتاخلقف مـ أن  :العؾ  َـ الـفل ♦

 -شـقؼطع يف احلول ؾال علس

                                 
« موجف اعـ»و(، 4613« )افـسوشل»و(، 1232« )افسمذي»و(، 3593« )داود أعق»و(، 24.26« )أَ » أخرجف (1)

، حزام عـ حؽقؿ ح يٌ مـ( 5.438« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 3.194« )افؽبر» يف وافطزاين(، 2187)

 (- 6.448« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف

 واعـ، لقؿقي اعـ: واختقور، ادوفؽقي قلؿ وهق، ولقبس افثؿرة لؼطع أن إػ جـقف يتؽرر مو عقع جيقز: افثوين افؼقل (2)

 -افؼقؿ
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ٕن افـفـل افـقارد  :ـام فق عوع افـخؾ وثؿره مل يب  صالحف ؾقص  ،إذا عوظف مع إصؾ :الهاكق 

  -هق يف عقع افثؿر دون أصؾف

 مو ٓ يثبً اشتؼالًٓ  وً أكف يثبً لبع :والؼاظدة- 

ةً ) :ققلف ًة جزَّ    (.مو ُلْؼَطً  ُلْؼَط ً  ،مو جزَّ

ٓ جفوفـي  ،ٕاو معؾقمـي طـوهرة :وذلؽ :ؾقجقز ـام لؼ م ،عقع افؾؼطي واجلّزة افظوهرة :الهاله 

 -حذورم اد ِ عُ ؾَ  ،ؾقفو وٓ ؽرر

ؼاُط ظذ  ،واحلصاُد واجِلذاذُ ) :ققلف ياْلـؿُ والؾُّ    (.ْشَسِ

ٕكَّـف كؼـؾ  :وذلـؽ :ؾنن ممكي احلصود وافؾؼوط لؽـقن ظـذ ادةـسي ،اً أو ثؿر وً إذا اصسى زرظ

   -ولػريغ دؾؽ افبوشع ،دؾؽف

 -ؾقعؿؾ عف ،أو صـرَط ظذ أكف ظذ افبوشع ،إٓ إن ُوج  ظرٌف 

طْ ) :ققلف َُ    (.اً َؾؼوإن َاَظف 

   :حوٓت يبطؾ ؾقفو افبقعذـر ادمفػ 

 -وافثؿرة مل يب  صالحفو ،مـ ؽر صـرط إعؼوء أو ؿطعٍ  وً إذا عوظف افثؿر مطؾؼ ,1

   (.ْرِط البؼالِ ـمو ََش ) :ققلف

 -هو حتك يب و صالحفءإذا عوظف افثؿر عةـرط إعؼو ,2

   -مو لؼ م مـ افـفل ظـ عقع افثؿر ؿبؾ ع و صالحف :والدلقؾ ♦

َؿر) :لفقق ََ ى  ْبُد َصلُحف ََش  اً و اْصَسَ َُ َداـ   ََ    (.ْرِط اْلَؼْطِع وَتَرَكف حتك 

ٓكتػـوء  :ؾتؼـ م أن هـذا جـوشز ،مل يب  صالحف عةـرط أن يؼطعـف يف احلـول اً إذا اصسى ثؿر ,3

 -إكف يبطؾ افبقع :ؾقؼقل ادمفػ :عؾ لرـف حتك ع ا صالحف ،فؽـ هذا ادةسي مل يؼطعف ،ادحذور
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ثــؿ لرـفــو حتــك يبــ و  ،فــ ال جيعــؾ ذفــؽ ذريعــي إػ عقــع افــثامر ؿبــؾ عــ و صــالحفو :العؾــ و 

   -(1)ووشوشؾ احلرام حرام ،صالحفو

ًة مو ُلَؼَطً  فـََؿَتا) :ققلف    (.مو َجزَّ

 ،ــام لؼـ م ،فؽـ عةـرط ؿطعـف ،ؾقص  ،وهق طوهر وأو ؽرمه وً أو ـراث ،وً فق اصسى عطقخ ,4

   -أو افؾؼطي ؾقبطؾ افبقع ،ؾنن ـزت وكؿً وضوفً اجلزة

 -عغر صـرط افؼطع ،ف ال يتخذ حقؾي فبقع افرضبي وكحقهو مـ افؼثوء :والعؾ  ♦

ى َا َدا َصلُحف) :ققلف    (.وَحَصَؾ آَخُر واْصَتَبفا ،مو اْصَسَ

ؾقؼـقل  ،وؿبؾ أن يؾؼطف ـؾف كبً معف آخر ؾوختؾط ،ع ا صالحف اً اصسى ثؿر فق أن رجالً  ,5

صـحي افبقـع يف هـذه  افـذيـ يـرون وهق هبذا ؿ  خـوفػ ادةـفقر مــ ادـذهى ،افبقعيبطؾ  :ادمفػ

 -فؾجؿقع وً ويؽقن صالح ععض افثؿر صالح ،احلوفي

َؿَرْت ) :ققلف َْ ٌ  فَل َُّ َطَؾ  ،مو َظِر ََ.)   

ؾـنذا اعتوظفـو  ،روٍط شـبؼ ذـرهـوـعةـ ،لؼ م يف افعرايو أكف جيقز عقعفو وهل ظذ رؤوس افـخؾ

ر ؾـنن افبقـع متـظـذ رؤوس افـخـؾ حتـك أ ,افرضى :أي, ؾق أكف لرـفؾ ،يف احلول ؾال ع  مـ ؿطعفو

 -يبطؾ

و ظـ م احلوجـي ر لبقـّـمتـؾنذا لرــف حتـك أ ،أن افةورع إكام رخص فف أن يلـؾ افرضى :والعؾ  ♦

 -أو فغر ظذر ،وشقاء لرـف فعذر ،ؾقبطؾ افبقع ،وً بٕـؾف رض

   (.والؽؾُّ لؾبائعِ ) :ققلف

 -ٕن افبقع ؿ  ؾس  :ح ث معفو مـ زيودة لؽقن فؾبوشعافثؿرة ومو  :أي

                                 
 :افتػصـقؾ: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 ظذ ادةسي ويرجع، ؾوش  ؾوفعؼ ، صالحفو ع و ؿبؾ افثؿرة عقع ظـ افـفل ظذ حقؾي ذفؽ ؾعؾ ؿ  ـون إن ,1

 -افبوشع

 -صحق  ؾوفعؼ ، افتحقؾ يؼص  مل إن ,2
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 -ؾؾقس دـ اصسى افعريي ثؿ لرـفو حتك أمترت مطوفبي افبوشع عةـلء مؼوعؾ كؿقهو :وظؾقف

ْطَؾؼ ،واْصَتدَّ احل ُّ  ،وإذا َدا َا َلف صلٌح يف الهؿرةِ ) :ققلف َُ    (.ْرِط التبِؼَق ِ ـََِش  وم ،اً جاَز َقُعف 

مــ ؽـر صــرط  وً ؾنكـف حقـفـو جيـقز عقعـف مطؾؼـ ،واصـت  احلـى يف افـزرع إذا ع ا صالح افثؿـر

 هيبؼك افثؿر يف أصـؾف وصـجرأن  عةـرط :أي,أو عةـرط افتبؼقي يف أصؾف  ،أو عةـرط افؼطع ،افؼطع

 -,ـؾ هذا جوشز ،إػ وؿً اجلذاذة

وظــ عقـع  ،(1)اك ظـ عقع افـثامر حتـك يبـ و صـالحفو ^ؾوفـبل  ،ٕن افـفل ؿ  زال :وذلؽ

 -وُأمـً افعوهي ،ؾؼ  زال افـفل ،واحلى اصت  ،ومو دام أن افصالح يف افثامر ع ا ،احلى حتك يةت 

ي َتبؼق) :ققلف    (.صادِ واجِلذاذِ اْلـَ  إػ  تفولِْؾُؿْشَسِ

   :اً ؾنكف يؽقن خمر ،ؿ  اصت  وً أو زرظ ،ؿ  ع ا صالحف اً إذا اصسى ادةسي ثؿر

وٓ يؿؾؽ افبوشع حقـفـو أن يطوفبـف علخـذه  ،حلصود واجلذاذإمو أن يبؼقف يف أصؾف إػ وؿً ا -1

 -وفق أخذه فتضـرر افزرع ،ٕن افعرف يؼتضـل ذفؽ :ؿبؾ ذفؽ

 -وفؾؿةسي ؿطعف يف احلول -2

ؾنكـف يؽـقن ؿـ   ،ٕكَّف دو خـّذ افبـوشع عقــف وعـغ افثؿـر أو افـزرع :فوفف عقعف ؿبؾ جذه وفؼط -3

 -فف افتصـرف ؾقف ؾجوز ،إذ افؼبض هـو عوفتخؾقي :ؿبضف

ْؾَزُم البائَع َشْؼُقف إن احتاَج إػ ذلؽ) :ققلف َُ    (.و

يتـقػ افبـوشع شـؼل افـزرع  ،أو افـزرع ععـ  اصـت اد حبـف ،يف ؾسة صـراء افثؿر عع  ع و صالحف

   -ويؾزم عذفؽ إن امتـع ،وافثامر

 -عوفسؼل وٓ يؿؽـ لسؾقؿفو ـومؾي إٓ ،أكَّف جيى ظؾقف لسؾقؿ افثؿرة ـومؾي :والعؾ  ♦

 -ؾال يؾزمف ذفؽ ،ؾنن مل حيتٍ افزرع وافثؿر إػ شؼل

                                 
 (-1534« )ؾؿمس»و(، 2194« )افبخوري» أخرجف (1)
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َر إصُؾ ـوإن َتَض ) :ققلف    (.رَّ

 ،وهـق افةـجر أو افـزرع ،إكـل إذا ؿؿً عنشؼوء افزرع أو افثؿر يتضـرر إصـؾ :فق ؿول افبوشع

   ؟ف  احلؽؿ

 افثؿـرٕكـؽ ععـً افـزرع و :وفق لضـرر إصـؾ ،يؾزمؽ أن لسؼل افثؿر وافزرع :كؼقل، 

ؾلكً افذي أفزمـً كػسـؽ هبـذا  ،وافعودة ؿ  جرت أكف يؾزم افبوشع حػظفو وافؼقوم ظؾقفو إػ اجلذاذ

 -ورضـقً عف

ٍ  َرَجَع ظذ البائعِ ) :ققلف َُّ    (.وإن َتؾَِػْ  َآفٍ  َش ِو

,فـق أاـو لؾػـً عآؾـي شـامويي  ،وؿبـؾ أوان اجلـذاذ ،هذه افثؿرة افتل عقعً عع  ع و افصـالح

ؾـنن ادةـسي يرجـع ظـذ  ,وأو اجلـراد وكحقهـ ،أو افـزد ،ــوفري  :ٓ صـع ؾقـف فمدمـلمو  :وهل

 -افبوشع عوفثؿـ

َؿر» :وً مرؾقظ ح يٌ جوعر  :والدلقؾ ♦ ََ ـْ َمِخقَؽ 
َِ ْتُف َجائَِ ـ ٌ  اً َلْق َِْعَ   ََ َفـَل ََيِـؾُّ  ،َفَلَصا

ـُْف صـق  َِ اَل َمِخقَؽ  ،اً َلَؽ َمْن َتْلُخَذ  ََ  -(1)«ََِغْرِ َحؼٍّ  ََِؿ َتْلُخُذ 

َر ََِقْ ِع  ^َمنَّ الـَّبِلَّ » :وح يٌ جوعر  ََ  -(2)«َقائَِِّ اْلـَج َم

 -وٓ صـع فمدمل ؾقفو ،مجع جوشحي وهك أؾي افتل هتؾؽ افثامر وإمقال :واجلقائَّ

   :ووجف الدٓل  ♦

احِلـؾ يـ ل وكػـل  ،كػك ِحّؾ أخذ صـلء مـ مول ادةسي إذا أصــقبً افثؿـرة ^أن افـبل  -1

   -ظذ وجقب وضع اجلوشحي

   -أـ  حرمي مول ادةسي عصـقغي آشتػفوم اإلكؽوري ^أن افـبل  -2

                                 
 (-1554« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-1554« )مسؾؿ» أخرجف (2)
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وإمر يؼتضـل افقجقب مـو مل لضـؿ ؿريــي  ،عقضع اجلقاش  وً صـرحي اً أمر أمر ^أن افـبل  -3

  -وً لوم وً وٕن ؿبض افثامر وافزروع فقس ؿبض ،ومل يقج  هـو ؿريـي ،لصـرؾف مـ افقجقب

 ؟كقػ م ؿـ وهق يف َؾؽ ادشسي أن :فنن قال البائع 

 فؽـفـو مضـؿقكي  ،ٕن عقعؽ إيوه افتزام مـؽ عحػظف وافؼقوم ظؾقف حتك يـلا وؿـً اجلـذاذ

 -فؽقكؽ أكً ادطوفى عحػظفو إػ وؿً اجلذاذ :ظؾقؽ

ْشَسٍ َغَ ) :ققلف َُ  َ ل  ُخر 
َِ ٌِ  :وإن َمْتَؾَػف آَد    (.ْتؾِِػ اْلـؿُ َطاَلَبِ  واإلَضاِل و ،الَػْس

 :ؾال خيؾق مـ حوفغ ،لؾػ افثؿرة آدملأإذا 

   -ؾفذا فقس مـ اجلقاش  :أن يؽقن أدمل يؿؽـ لضؿقـف :إول

   :وظذ هذا فادشسي َمر •

   -ويرجع افبوشع ظذ ادتؾػ ،إمو أن يػسخ ويطوفى افبوشع عام دؾع مـ افثؿـ (أ

  -مـ ألؾػف عوفب ل وإمو أن يؿضـل افبقع ويطوفى هق (ب

ؾفــذا يؾحــؼ  ،ـجقــقش افؽػــور وافؾصــقص :أن يؽــقن مـــ ألؾػــف ٓ يؿؽـــ لضــؿقـف :الهــاين

 -ؾرجع ظذ افبوشع ،عوجلوشحي

   (.ولسائِر الـقِع الذي يف اْلُبستانِ  ،وصلُح َعِض الشجرةِ صلٌح هلا) :ققلف

فسـوشر  وً وصـالح ،عتاممفـوهلو  وً ؾنكف يؽقن صالح ،إذا ع ا افصالح يف ععض صجرٍة مـ افبستون

   -افةجرة مـ كقظفو يف افبستون

ؾنكـف  ،ؾبـ ا افصـالح يف واحـ ة مــ افسـؽري ،ةحؾـقو ،وعرحـل ،ظـ ك كخؾ شـؽري :َهالف

   -وً ؾؾؽ أن لبقعف ـؾف مجقع ,ـؾ كخقؾ افسؽري :أي,يف ـؾ افـقع  وً ز صالحتيع

ؾال يصـ   :وظذ هذا ،وهل وً ؾال يعتز صالح ،وـوفزحل واحلؾقة وؽرمه :مَا غره َـ إكقاع

   -وعقعف
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َؿرَّ مو َتْصَػرَّ ) :ققلف َؿِر الـْ ِؾ من ََتْ ََ ُدوُّ الصلِح يف  َُ    (.و

   :وؿ  ذـر أن ع و افصالح يتـقع ،ظالمي ع و افصالح يف افثامر :مصار ادملػ هـا إػ َسلل 

يتغـر فـقن افثؿـرة أن  :وادعــك ،أو لصػر ،أن حتؿر :وزهقهو ،صالحفو أن لزهق :الـ قؾ -1

  -ةوإكام ؾقف ـؿقد ،وهق فقن ؽر خوفص ،إػ افصػرة أو احلؿرة

َؿـِر الـَّْ ـِؾ َحتَّـك َتْزُهـقَ  ^من الـبل » :ح يٌ أكس  :والدلقؾ ♦ ََ ْقـِع  ََ ـْ  َفُؼْؾـَـا  ،«هَنَك َظـ

ََكسٍ  ا َزْهُقَها :ِٕ َؿرُّ َوَتْصَػرُّ » :َقاَل  ؟ََ  -(1)«ََتْ

َه ُحْؾق ويف اْلِعـَِ  من) :ققلف َتَؿقَّ    (.اً َُ

 :أو يتؿـقه أي ،ؾبلن يؾـغ :ؽر متؾقن ضأعق وً إن ـون ظـب :ظالمي ع و افصالح ؾقف :العـ  -2

  -ولظفر حالولف ،ولذهى َقضتف ،يصـر ؾقف موءٌ 

ــ ــى متؾقك ــو يؽــقن أول مــرة أخضـــر :وهــق وً وإن ـــون افعـ ــؿ يـتؼــؾ فؾســقاد ؾصــالحف  ،م ث

ْسَقدَّ  ^لـبل هنك ا» :حل يٌ أكس  :عوشقداده َُ ْقِع اْلِعـَِ  َحتَّك  ََ ـْ   -(2)«َظ

َُطقَ  َمْكُؾف) :ققلف ْبُدَو فقف الـْضُج و َُ ِؼقَِّ  الهؿراِت من  ََ    (.ويف 

عـ و  ،وافرمون وافبطقخ وؽـر ذفـؽ ،وافزلؼول ،ـوفتػوح :َؼق  اله ر دون العـ  والـ قؾ -3

   -ويطقى أـؾف ،أن يب و ؾقف افـضٍ :افصالح

ْبُدَو َصَلُحَفا ^من الـبل » :اعـ ظؿرح يٌ  :ؾوالدلق ♦ َُ ْقِع اله َ ِر َحتَّك  ََ ـْ   -(3)«...هَنَك َظ

   -أن جيـك مثؾف فألـؾ :الباذكجان وك قه ِما ُتغر لقكف ظـد صلحف -4

   -ـام لؼ م ،وصالحقتفو ،عوصت ادهو :احلبقب -5

                                 
 (-1555« )مسؾؿ»و(، 2195« )افبخوري» أخرجف (1)

 أعق»و(، 3371« )موجف اعـ»و(، 1228« )افسمذي»و(، 3371« )داود أعق»و(، 21.222« )أَ » أخرجف (2)

(، 5.393« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.19« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 4993« )حبون اعـ»و(، 3744« )يعذ

 (-6.539« )ادـر افب ر» يف ادؾؼـ اعـ وصححف

 (-1534« )مسؾؿ»و(، 2194« )افبخوري» أخرجف (3)
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ـ َاَع ظبد) :ققلف ََ يلف َاٌل ف ُلف لبائِعف إٓ من  اً و    (.َُشِسَضف ادشَسِ

   -وٓ ي خؾ يف افبقع ،ؾنن ادول يؽقن فؾبوشع ،وفؾعب  مول اً إذا عوع صخٌص ظب 

َتـاَع َظْبـد» :وً ح يٌ اعـ ظؿر مرؾقظـ :والدلقؾ ♦ َْ ـِ ا ـ ََ ـاٌل  اً َو ََ اَظـفُ  ،َوَلـُف  ََ ـِذي  َّٓ َمْن  ،َفَ ُلـُف لِؾَّ إِ

َط ادُْبَتاعُ  ْشَسِ َُ»(1)- 

  -ؾقؽقن فف ،إٓ إن اصسط ادةسي ادول ،ؾنذا عوع افعبَ  عؼل ادول ،بوشعوٕن افعب  وموفف فؾ

   (.وإٓ فل ،روِط البقعِ ـص ف وشائرُ ط ِظْؾؿُ فنن كان َقْصُده اداَل اْصُسِ ) :ققلف

   :ؾقةسط ،إذا ـون ادةسي عةـراشف افعب  ؿص ه ادول افذي مع افعب 

 -أن يعؾؿ ـؿ مبؾغ ادول افذي معف -1

وأن ٓ يةـورك افـثؿـ يف ظؾـي رعـو افػضـؾ وكحـق  ،شوشر صـروط افبقع إخرى ـوفعؾؿ عـف -2

 -ذفؽ

 :آخـر يف افبقـع وً إػ افعب  صــق  ؿَّ ؾصور ـام فق َض  ،أن ؿص  مول افرؿقؼ مبقع مؼصقد :والعؾ  ♦

 -ؾؽذا ادول ،ؾقةسط ظؾؿف ،ـعب  وشـقورة

 -ومؼ اره ،ؾؿف عودولؾال يةسط ظ ،ؾنن مل يؽـ ؿص  ادول افذي مع افعب 

أو افؾـبـ  ،أو احلؿؾ يف افـبطـ ،ـام ل خؾ أشوشوت احلقطون يف افبقع وً أكَّف ي خؾ لبع :والعؾ  ♦

   -وً يف افضـرع لبع

ي ،ِل لؾبائعِ َ  اْلـَج وَِقاُب ) :ققلف    (.والعادُة لؾُؿْشَسِ

   :أو إمي هلو حوفتون ،ثقوب افعب 

ٕن افعـودة جـرت عبقعفـو  :ولؽـقن فؾؿةـسي ،وفعبـ ؾناو لؾحـؼ ع :أن لؽقن ثقوب ظودة ,1

 -حوجي افعب  ومصؾحتف وهب يمتعؾؼ ووٕا ،معف

                                 
 (-1543« )مسؾؿ»و(، 2379« )افبخوري» أخرجف (1)
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 :ؾناـو فؾبـوشع ،أو يزيـفو ظـ  افبقـع ،ـام فق أفبسف شـق ه فقزيـف ،أن لؽقن ثقوب مجول وزيـي ,2

َى رَ ويُ  ،هبو وفؼَ ػ  ـَإيوهو فقُ  ووإكام ُيؾبسفو شـق ه ،ووٓ لتعؾؼ هبو حوجتف ،ٕاو زيودة ظذ افعودة  ،وؾقفـ ؽ 

 -رؿقؼوهذا حوجي فؾسـق  ٓ فؾ

وافعــرف ؿــ  خيتؾــػ يف ععــض إزمـــي  ،ومــو يــ خؾ يف افبقــع ومــو ٓ يــ خؾ حيؽؿــف افعــرف

ؾقـ خؾ ؾقـف افؾجـوم  وً وفق عـوع ؾرشـ ،وكحقه فوؾرص وً ؾؾق عوع شـقورة ؾق خؾ يف ذفؽ ظرؾ ،وإمؽـي

 -عقوكفأمو عقع إراضـل واف ور ؾتؼ م  ،وً ظرؾ
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 :قال ادملػ 

[ ِ ََّ ٍِ يف الذ  قصق ََ ؾٍ  ،وهق َظْؼٌد ظذ  َمجَّ ـٍ َؼبـقٍض ََؿْجؾِـِس اْلَعْؼـدِ  ،َُ َُِصـَُّّ َللػـاظِ  ،ََهَؿ  :و

َؾؿِ  ،البقعِ     :روٍط َشبع ٍ ـَُش  ،والسَؾِػ  ،والسَّ

قزونٍ  ،اكضباُط ِصػاتِف ََِؿؽِقؾٍ  :(محُدها) ََ ذروعٍ  ،و ََ ـا ادعـدوُد  ،و ََّ  ،كالػقاكِـفِ  :ْ َتؾُِػ اْلــؿُ وم

وإشـطاِل  ،وإوشـاِط كـالَؼَ قِؿِ  ، َتؾَِػِ  الـر وسِ اْلــؿُ وإوايِن  ،والـر وسِ  ،ؾقدِ اْلــُج و ،والبؼقلِ 

ق َؼِ  الر وسِ  غشقشٍ  ،واجلقاِهِر واحلاَِؾ َـ احلققانِ  ،الضَّ ََ َؿُع َمْخَلضـ ،وكؾ   َتَؿق ـزَ  اً وَا َُيْ َُ  :ةٍ غـَر 

َؾُؿ فقف ،َعاجغِ اْلـؿَ كالغالَِقِ  و َُِصَُّّ السَّ َُِصَُّّ يف احلققانِ  ،فل  وَـا  ،والهقاِب ادـسـقجِ  َــ َكـقظغِ  ،و

ؼصقدٍ  ََ ـِ اْلـُج ك :َخَؾَطف غَر  ؽـَْجبَِغ وك ِقها ،وَخؾ  التْؿرِ  ،ْب    .والسَّ

َتؾِـُػ َـف  ،ذِْكُر اجلـِْس والـقعِ  :(الهاين) ـُ طـاهروكـؾ  َوْصـٍػ ََيْ ُتـف ،اً الـهََّؿ ََ ـف ،وَحَدا َُ وٓ  ،وقَِد

َْرَدمِ مو إَْجَقدِ ـَُِصَُّّ َص  ْٕ ولـق  ،َرَط مو َمْجـَقَد َــف َــ كقِظـفـفنْن جاَل َـ  َصـ ،َؾ َجق ٌد وَرديلٌ  ،ْرُط ا

ف َمْخُذه ،َرَر يف َقْبِضفـوٓ َ   ،ُقبَِؾ ََمَؾُّف ََ    .َلِز

ْعَؾؿُ  ،زنٍ مو وَ  ،ذِْكُر َقْدِره َؽقؾٍ  :(الهالُث ) ُُ مو يف ادـقزوِن  ،اً ؽقِؾ َوْزكـاْلـؿَ نن َمْشَؾَؿ يف ف ،مو َذْرٍع 

َُِصََّّ  ،َكْقلً    .   

ـِ  ذِْكُر َمَجٍؾ َعؾقٍم لف َوقعٌ  (الراَعُ ) َُِصـَُّّ حـآً  ،يف الـهََّؿ ـذاذِ اْلــَ  وٓ إػ  ،فـل  وٓ  ،صادِ واجْلِ

ْقمٍ  َُ ْلُخُذه َـف كؾَّ ُقمٍ ـإٓ يف ص ،إػ  َُ    .ْ ٍؿ وك ِقمهاـولَ  ،كُ ْبزٍ  ،لٍل 

ُُقَجَد غالب :(اخلاَُس ) ف اً من  َر مو َعُضـف ،وَؽاِن الَقفـاِل ٓ وقـَ  اْلَعْؼـدِ  ،يف ََمَؾ  فؾـف  ،فـنن َتَعـذَّ

ٌُ الُؽؾ   ،الصْزُ  ـَ  ،مو البعضِ  ،مو َفْس ْلُخُذ الهَؿ َُ  .مو ِظَقَ ف ،قجقدَ اْلـؿَ و

َّ  :(السادُس ) ـَ تا ْؼبَِض الهؿ َُ ِق  اً عؾقََ ،اً من  وإن َقـَبَض الـبعَض َـؿ  ،َقْدُره وَوْصُػف قبـَؾ التََّػـرُّ

َطَؾ فق  َظداهُ  ََ َقا  َ كـؾَّ ِجــْسٍ  ،وإن َمْشـَؾَؿ يف ِجــٍْس إػ َمَجَؾـْغِ مو َظْؽَسـف َصـََّّ  ،اْفَسَ ـغَّ ََ َؿـَـف ،إن  ََ  ،و

   .وقِْسَط كؾ  َمَجؾٍ 
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ََّ ِ  :(الساَعُ ) ْسَؾَؿ يف الذ  ُُ َُِصَُّّ  ،من  ْقِ ـَع الَعْؼـدِ  ،يف ظغٍ  فل  ََ َُِصـَُّّ َصـ ،وَُيُِ  الَقفاُل  ْرُضف ـو

ْ ــٍر َصــ ،يف غــِره ََ ْقــُع  ،َرَضاهُ ـوإن ُظِؼــَد َِــَزٍّ مو  ََ ِصــَُّّ  َُ ـــؿُ وٓ  ــف ،ْسَؾِؿ فقــف قبــَؾ َقْبِضــفاْل وٓ  ،وٓ ِهَبُت

ـُ و ،وٓ َمْخُذ ِظَقِ ف ،وٓ َظَؾْقفِ  ،َقالُ  َفاْلـَ   ْه َُِصَُّّ الرَّ  [-الَؽػقُؾ َفوٓ 

 -وظـ افتصـرف يف اف يـ ومو يتعؾؼ عذفؽ ،هذا افبوب يتؽؾؿ ؾقف ادمفػ ظـ أحؽوم افسؾؿ

 ،أشؾػتؽ وأشـؾؿتؽ :ؾنذا ؿول ،ومعـك وً وزك ،افسؾػ :هق ,عػت  افسـغ وافالم -الَسَؾؿ لغ 

   -أؿرضتف أشؾػتف عؿعـك :ؾقؼول ،ٕكَّف ؿ  يطؾؼ ظذ افؼرض :إٓ أن افسؾػ أظؿّ  ،ؾودعـك واح 

 -وفقس ـؾ شؾػ شؾامً  ،شؾٌػ  ؾؽؾ شؾؿٍ  :وظذ هذا •

 -ظؼ  ظذ مقصقف يف افذمي ممجؾ عثؿـ مؼبقض عؿجؾس افعؼ  :اً صـرظ

أو أشـؾػتؽ  ،أشـؾؿتؽ :ؾـال لؼـقل مـثالً  ،ظذ معـغٍ  افعؼ َ  ُج رِ خُي  :(َقصقِ يف الذَ ) :ؿقفف

ع دـو ــون ـرِ ُصـ وافسـؾؿ ظؼـ ٌ  ،و معقــيٕاـ :أو هذه افؽتى ،أفػ ريول ظذ أن لعطقـل مـ هذا افُزّ 

 -وً مقصقؾ

 ،أن يؽــقن مــمجالً  ,ـقلاشـــــام  ,ٕن مـــ صـــرط ادقصــقف يف افذمــي  :(َمجــؾ) :وؿقفــف

   -ؾقخرج احلول

 -وللخر ادثؿـ ،لؼ يؿ افثؿـ :صقرة السؾؿ

 أو أفـػ صـوع عـر   ،لعطقف أفػ ريول ظـذ أن يعطقـؽ ععـ  شــي أفـػ ثـقب صــػف ــذا :َهالف

   -عوفةـروط افتل شـقذـرهو ادصـػ ،ذاصػتف ـ

  ؟ؿؾَ حؽؿ الَس   

  والؼقاس الص قَّ ،واإلمجاع ،جائز َالؽتاب والسـ: 

ـــــاب -1 ـــــا الؽت ـــــوػ :مَ ـــــف لع ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :ؾؼقف

 -(1)(ڀ

                                 
 (- 282: )افبؼرة (1)
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   -وافسؾؿ كقع مـ اف يـ ،أن أيي أعوحً اف يـ :وجف الدٓل  ♦

ـْ َمْشَؾَػ يِف َصـ» :وً ؾح يٌ اعـ ظبوس مرؾقظ :ومَا السـَّ  -2 ْعُؾـقمٍ  ،ْللٍ ـََ ََ َوَوْزٍن  ،َفِػـل َكْقـٍؾ 

ْعُؾقمٍ  ْعُؾقمٍ  ،ََ ََ  -(1)«إَِػ َمَجٍؾ 

   -(3)واعـ هبرة (2)يكؼؾف اعـ ؿ ام ،ؾؼ  اكعؼ  اإلمجوع ظذ ذفؽ :ومَا اإلمجاع -3

   -إذ ؾقف مصؾحي فؾبوشع وادةسي :أن إعوحي افسؾؿ مـ لوشـ افةـريعي :اظؾؿو •

   -ٕن ادمجؾ أؿؾ مـ احلول :ؾنكف شـقةسي عثؿـ أؿؾ :دشسيمَا ا

ُ َسـيُ  ٕن افتـوجر أو ادـزارع ؿـ  حيتـوج دـولٍ  :وً ؾقـتػـع عحصـقل افـثؿـ مؼـ م :ومَا البـائع عـف  ـر 

 -أو بورلف ،ه عع  ؾسة مـ زراظتفيردّ و ،أو بورلف ،زراظتف

ََّ ِ ) :ققلف ٍِ يف الذ  قصق ََ َمجَّ  ،وهق َظْؼٌد ظذ  ـٍ َؼبقٍض ََؿْجؾِِس اْلَعْؼدِ  ،ؾٍ َُ    (.ََهَؿ

  -لؼ م عقون افتعريػ ومػردالف

َُِصَُّّ َللػاظِ ) :ققلف َؾؿِ  ،البقعِ  :و    (.والسَؾِػ  ،والسَّ

أو  ،ظذ أن لعطقـل أفػ ريـول ،ععتؽ أفػ صوع ممجالً  :ـلن لؼقل ،ػظ افبقعؾيص  افسؾؿ ع

  -أو عؾػظ افسؾػ ،عؾػظ افسؾؿ

وأمو فػـظ افسـؾػ ؾفـق عؿعــك افسـؾؿ ؾقصـ  ؾقـف  ،ػظفؾَ عِ   َّ َص احلؼقؼي ؾَ  يف أكف عقعٌ  :والعؾ  ♦

 -وً أيض

   (.روٍط َشبع ٍ ـَُش ) :ققلف

   -وـذا فف شبعي صـروط زاش ة ظذ صـروط افبقع ،افسؾؿ يةسط ؾقف صـروط افبقع

                                 
 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (1)

 (-3.496) ؿ امي ٓعـ «ادغـل»: اكظر (2)

 (-1.498) هبرة ٓعـ «افعؾامء اختالف»: اكظر (3)
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قزونٍ  ،اكضباُط ِصػاتِف ََِؿؽِقؾٍ  :محُدها) :ققلف ََ ذروعٍ  ،و ََ    (.و

 :ضبط عوفقصػـؾقف عو ي ؿُ ؾَ ْس أن يؽقن ادُ  (1

ْعُؾــقمٍ » :وً حــ يٌ اعـــ ظبــوس مرؾقظــ :والــدلقؾ ♦ ََ ـْ َمْشــَؾَػ يِف صـــلٍل َفِػــل َكْقــٍؾ  ــ َوَوْزٍن  ،ََ

ْعُؾقمٍ  ْعُؾقم ،ََ ََ  -(1)«إَِػ َمَجٍؾ 

 -ٓ تتؾ معف ظـ  افتسؾقؿ وً وفؽل يتؿؽـ ادسؾؿ مـ وصػ افسؾعي ادسؾؿ ؾقفو وصػ

 كضبوضفو عوفقصػ وهليؿؽـ ا اً وذـر ادمفػ أمقر:   

ؾـؼـقل  ،ؾـقؿؽـ ضـبطفو عوفقصـػ ،ووكحقهـ ،وافـ هـ ،وافتؿـر ،مثـؾ افـز :(ادؽقلت) -1

   -مـ ادؽقالت ووؽرمه ،وافذرة ،وـذا إرز ،جق  :وصػف ،شؽري :متر كقظف :مثالً 

 -ووؽره ،وافؼطـ ،وافصقف ،واحل ي  ،وافسؽر ،ـوفؾحؿ :(ادقزوكات) -2

 -وكحقهو ،واحلبول ،وافػرش ،يـوٕؿؿة :(ادذروظات) -3

وأمثؾتـف مــو ذـــر  ،أن ــؾ مــو أمؽـــ ضـبطف عوفقصــػ صـ  افســؾؿ ؾقــف :والضـاَط يف هــذا ♦

 -زروعفوا ،وادقزون ،ادمفػ مـ ادؽقؾ

و ادع وُد ) :فؼال    (.ـوفػقاـِفِ  :ْخَتؾُِػ اْفـؿُ وأمَّ

 :ٕجؾ ظ م إمؽون ضبطفو :دو ٓ يص  افسؾؿ ؾقف ذـر ادمفػ أمثؾيً 

ــي (1 ــف ادعــ ودة :ادعــ ودات ادختؾػ ــرى ،واخلــقخ ،ـوفرمــون :ـوفػقاـ  ،وافبطــقخ ،وافؽؿث

   -ؾال يص  افسؾؿ ؾقفو ،وكحقهو

   -(2)وععضفو ـبور ،ن ععضفو صغورإإذ  :أكف ٓ يؿؽـ ضبطفو عوفع  :والعؾ  ♦

                                 
 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (1)

 وهل، عوحلجؿ ضبطف يؽـ مل إن عوفقزن ويضبط، ادختؾػ ادع ود يف افسؾؿ يص  أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -وافةوؾعقي، احلـػقي ؿقل
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ع يف ـــام يؽـقن يف إواين افتــل لصـــ ،ؾقفــو عوٓلػـوق ؿُ ؾَ ؾقصــ  افَسـ ،أمـو ادعــ ودات ادتامثؾـي

   -ٕكف يؿؽـ ضبطفو عوفقصػ :وحت د وزاو ومؼ ارهو ،ادصوكع

   .(والبؼقلِ ) :ققلف

ٕكــف ٓ يؿؽـــ ضــبطفو  :ؾــال يصـ  افســؾؿ ؾقفــو ،وافبصــؾ وكحقهــو ،ـــوفؽراث :افبؼـقل (2

 -عوحِلَزم

   (.والر وسِ  ،ؾقدِ اْلـُج و) :ققلف

 -كوً حجاًم ووز ٕاو لتػووت :ٓ يص  افسؾؿ ؾقفو :اجلؾقد وافرؤوس (3

ق َؼِ  الر وسِ  ،وإوشاِط كالَؼَ قِؿِ  ، َتؾَِػِ  الر وسِ اْلـؿُ وإوايِن ) :ققلف    (.وإشطاِل الضَّ

 ،,ادـوء ؾقـفإكـوء مــ كحـوس يسـخـ  :وهق,ومثؾ هلو عوفؼؿؼؿ  :إواين ادختؾػي افرؤوس (4

 -ووكحقه ،وافـحوس ،وإشطول مـ افػخور

أشؾؿتؽ أفػ ريول ظـذ أن لعطقــل ععـ   :ؼقل مثالً لال ؾ ،ؾفذه إصـقوء ٓ يص  افسؾؿ ؾقفو

   -شتي أصفر موشي شطؾ

وٓ لؽـقن  ،وظـذ هـذا ؾؼـ  لتػـووت ،ٕن هذه إواين ـوكً يف افسوعؼ لصــع عوفقـ  :وذلؽ

 -افسؾؿ ؾقفو جوزؾنذا حتؼؼـو افتسووي  :وَـال ظذ هذا ،متسوويي

ت إواين مـ كػس افةـؽؾ وافصــعي أٓادصوكع ووأن عع  وجقد أٓت احل يثي ترج 

 -ولضبط عوفقصػ ،ؾقص  افسؾؿ ؾقفو :وظذ هذا ،واحلجؿ

   (.واجلقاِهرِ ) :ققلف

ؾـال يصـ   ،ومثؾفـو افؾمفـم افطبقعـل وافقـوؿقت وكحـقه ،اجلقاهر افطبقعقـي :أي :اجلقاهر (5

   -افسؾؿ ؾقفو

   -قصػ ادتػؼ ظؾقفؼ  ٓ يتقسـر اففق ُوِصػً ؾو ،أكف يتعذر ضبطفو عوفقصػ :والعؾ  ♦

   -ٕكف يؿؽـ ضبطفو عوفقصػ :أمو اجلقاهر وافميل افصـوظقي ؾقص  افسؾؿ ؾقفو
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   (.واحلاَِؾ َـ احلققانِ ) :ققلف

أشؾؿتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقــل  :ؾال لؼقل :احلومؾ مـ احلققاكوت ٓ يص  افسؾؿ ؾقف (6

 -الً أو مخس صـقوه َ ،عع  شـي كوؿي حومالً 

 وٕكـف يــ ر أن بتؿـع افصـػتون  ،ؾـال يؿؽــ ضـبطف عوفقصـػ ،ؿؾ جمفـقلأن احل :والعؾ  ♦

   -(1),ـذا وـذا ووـقاو صوة صػتف ،احلؿؾ,

غشقشٍ ) :ققلف ََ    (.وكؾ  

 -ٓ يص  افسؾؿ ؾقف ،ادغةقش (7

   -ؽ موشي ريول ظذ أن لعطقـل ظةـرة مثوؿقؾ ذهى ؾقف ؽشتأشؾؿ :َهالف

   -ر ادؼصقد مـ افذهى ادسؾؿ ؾقفأن افغش يؿـع مـ افعؾؿ عوفؼ  :والعؾ  ♦

َؿُع َمْخَلض) :ققلف َتَؿق َزةٍ  اً وَا َُيْ َُ َؾُؿ فقف ،َعاجغِ اْلـؿَ كالغالَِقِ  و :غَر  َُِصَُّّ السَّ    (.فل 

وهق كقع مـ افطقـى مرــى مــ مسـؽ  :الغالق ومّثؾ فف عـ  ،ؽر متؿقزة وً مو جيؿع أخالض (8

 -ودهـ ،وظقد ،وظـز

 -ؾفذه ٓ يص  افسؾؿ ؾقفو ،ٕدويي ادخؾطيوهل ا :وادعاجغ

   -ؾؼ  يزي  ععض إخالط ظذ ععض ،أن هذه إخالط ٓ يؿؽـ ضبطفو :والعؾ  ♦

 ,ــام يؼـع أن مـع وجـقد أٓت إذ لضـبط ادؼـودير,ؾنذا أمؽــ ضـبطفو  :وَـاًل ظذ هذا •

  -افسؾؿ ؾقف ن مو أمؽـ ضبطف صّ  إٔن افؼوظ ة  :ؾنكف يص  افسؾؿ ؾقفو

 :يص  افسؾؿ ؾقفو اً ؾذـر أمقر ،فٓكضبوط وصػ :* ثؿ رجع ادمفػ إػ مو يص  افسؾؿ ؾقف

َُِصَُّّ يف احلققانِ ) :ققلف    (.و

   -يص  أن لسؾؿ يف احلققان

                                 
 عقع جقزكو وفذا: إم مع فف حؽؿ ٓ احلؿؾ ٕن: احلومؾ يف افسؾؿ يص  أكف: احلـوعؾي مذهى مـ أخر افقجف (1)

 -ؾقفو افسؾؿ يص  ؾؽذا، احلومؾ
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 -صـقوه صػتفو ـذا وـذا (5)أشؾؿتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل عع  شـي  :َهالف

ــدلقؾ ♦ ــع  :وال ــقَل اهللِ» :حــ يٌ أ  راؾ ــر ^ َمنَّ َرُش ْؽ ََ ــٍؾ  ـْ َرُج ــ َِ ــَؾَػ   -(1)«اً اْشَتْس

   -عؽرة :وإكثك ،افػتل مـ اإلعؾ :,عوفػت  -والبؽر

 -افرؿقؼ :ومثؾف ،ؾقص  ،وٕكف يؿؽـ ضبطف عوفقصػ وافسـ وإجؾ

   (.والهقاِب ادـسقجِ  َـ َكقظغِ ) :ققلف

   -يص  افسؾؿ ؾقفو ،ووافؽتون وكحقمه ،ـوفؼطـ :مـ كقظغ ٍَ ِس مو كُ 

 -او يؿؽـ ضبطفو عوفقصػٕ :وذلؽ

ؼصقدٍ ) :ققلف ََ ـِ اْلـُج ك :وَا َخَؾَطف غَر  ؽـَْجبَِغ وك ِقها ،وَخؾ  التْؿرِ  ،ْب    (.والسَّ

ومّثـؾ فـف  ،ويبؼك ظذ أكف يص  افسؾؿ ؾقـف ،ؾفذا ٓ يمثر ،فؽـف ؽر مؼصقد ،مو ـون ؾقف ِخؾط

   -وهق ادوء افذي يقضع ؾقف :خّؾ التؿر -1 :ادمفػ عـ

ــإذا ُخ  :ـاجلــب .2 ــيُ  ،ط عوإلكػحــيؾِ مـــ هبقؿــي  هــل افتــل لؽــقن يف معــ ة افرضـــقع :واإِلْكِػحَّ

 ،وً وجعؾـً مـع افؾـبـ صـور جبــ ،ؾنذا وضـعً مــ مع لـف ، عِ افذي رضع أول مرة ثؿ ذُ  ،إكعوم

 -ويسـر ؽر ممثر ،ؾخؾط اجلبـ هبو ؽر مؼصقد عودعووضي دصؾحي ادخؾقط

َؽـَْجبِغِ  .3  ،وهـق معـروف مرــى مــ افسـؽر ،فـقس مــ ــالم افعـرب :دطؾعؿول يف ا :السَّ

 -وواخلؾ وكحقمه

   -يص  افسؾؿ ؾقفو ،ومثؾفو اخلبز يؽقن ؾقف ِمْؾ  ،ؾفذه إصـقوء

عـؾ وضـع مــف  ،وؽـر مؼصـقد ،إٓ أن اخلؾط ؿؾقؾ ,وإن ـوكً ؾقفو أخالط,أاو  :والعؾ  ♦

 -وكحقهو ،ؿروافت ،واجلبـ ،وادؼصقد إؽؾى مـ اخلبز ،يسـر دصؾحي

ظــ ضريـؼ ,وإؿؿةـي  ،وإصــرعي ،ـوٕضعؿـي,مــ كـقظغ يؿؽـ ضـبط مـو خُيؾـط وأن 

 -«من َا مَؽـ  بطف صَّ السؾؿ فقف» :وافضوعط يف افبوب ،ؾقص  افسؾؿ ؾقفو وظذ هذا ،أٓت

                                 
 (-1699« )مسؾؿ» أخرجف (1)
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ـُ طاهر ،ذِْكُر اجلـِْس والـقعِ  :الهاين) :ققلف َتؾُِػ َف الهََّؿ ُتفوَحَد  ،اً وكؾ  َوْصٍػ ََيْ ََ ف ،ا َُ    (.وقَِد

   -اً وـؾ وصػ خيتؾػ عف افثؿـ طوهر ،وكقظف ،أن يذـر جـسف (2

   -شؽري :وافـقع ،متر :اجلـس ،أشؾؿتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل موشي صوع :َهلً 

 إضـورأشـؾؿتؽ مخسـامشي ريـول ظـذ أن لعطقــل ععـ  شــي  :اً وَهال َا َيتؾـػ َـف الـهؿـ طـاهر

وهؽذا ؾتذـر افقصػ افـذي خيتؾـػ عـف افـثؿـ  ،وصـرـي افتصـقع ،عؾتح د افـق ،شـقورة كقظف ـذا

   -وٓ يؾزم لؼصـل مجقع أوصوف ادسؾؿ ؾقف ،اً طوهر وً اختالؾ

ظذ أن لعطقـل آفي لصقير ج يـ ة مــ  وً أشؾؿتؽ أفػ :ؾتؼقل مثالً  :مف َ وـذا لذـر ح اثتف وؿِ 

   -كقع ـذا عع  شـي

 :والدلقؾ ظذ هذا الشـرط ♦

ْعُؾـقمٍ » :وً مرؾقظ وس ح يٌ اعـ ظب (1 ََ ـْ َمْشَؾَػ يِف صـلٍل َفِػل َكْقـٍؾ  ْعُؾـقمٍ  ،ََ ََ  ،َوَوْزٍن 

ْعُؾقم ََ  -(1)«إَِػ َمَجٍؾ 

وٕن افرؤيـي متعـذرة ؾتعـغ  ،ــوفثؿـ ،ؾالع  مـ افعؾؿ عـف ،ؿ ؾقف ظقض يف افذميؾَ ْس أن ادُ  (2

   -افقصػ

 ؟ر الـقعمو ُؽػل ذك ،وهؾ ُؾزم يف ظؼد السؾؿ ذكر اجلـس والـقع   

 وً أو لعطقـل فؼقؿقـ ،عع  شـي ،وً ـذا صوظ وً أشؾؿتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل شؽري :َهالف 

 -موشي صوع

 :ويف افثـوين ،متر شـؽري :ؾتؼقل يف إول ،وً أكف ٓع  أن لذـر اجلـس أيض :طاهر كلم ادملػ

   -(2)عّر فؼقؿل

                                 
 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (1)

 -إظؿ صؿؾ إخص ذـر إذا كفٕ: اجلـس ذـر ظـ ؾقؽػل، لعريػف يف يغـل افـقع ذـر ـون إذا أكف: افثوين افؼقل (2)
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َُِصَُّّ َص ) :ققلف َْرَدمِ مو إَْجَقدِ ـوٓ  ْٕ    (.ْرُط ا

 -أردأ صـلء اً أو عرّ  ،أجقد صـلء اً متر أشؾؿتؽ ظذ أن لعطقـل مثالً  :ٓ يص  أن يؼقل

ومو مــ رديء إٓ  ،إذ مو مـ جق  إٓ حيتؿؾ وجقد أجقد مـف :أكَّف ٓ يـضبط عذفؽ :والعؾ  ♦

  -(1)يؿؽـ وجقد أردأ مـف

   (.َؾ َجق ٌد وَرديلٌ ) :ققلف

  -وكحقه ،أو عّر رديء ،أو ثقوب جق ة ،جق  عتؿر :يص  أن يةسط ظؾقف أن يللقف مثالً 

 -أو أجقد ،وإن ـون ؿ  يقج  أردأ ،أو رديء ،كَّف يؿؽـ أن يللقف عةـلء وصػف جق أ :والعؾ 

ـف ،َرَط مو َمْجَقَد َـف َــ كقِظـفـفنْن جاَل َ  َص ) :ققلف ـف  ،َرَر يف َقْبِضـفـوٓ َ ـ ،ولـق ُقبِـَؾ ََمَؾُّ ََ َلِز

   (.َمْخُذه

   :فل َيؾق َـ حآت ،ؾِؿ إفقف إػ ادسَؾؿ عودسَؾؿ ؾقفإذا جوء ادس

   -ؾقؾزمف أخذه :وً ووؿت وً ووصػ وً وكقظ وً أن يللقف عام الػؼو ظؾقف جـس :إوػ

   -حؼف ؾقؾزمف ؿبقل ،كَّف ألوه عحؼف يف لؾفأ :والعؾ 

وء ودـو جـ ،الػؼو ظذ أن يسؾؿف أفػ ريـول عامشـي صـوع متـر شـؽري جقـ  ععـ  شــي :َهال ذلؽ

   -إجؾ جوء عوفتؿر عوفقصػ ادذـقر ؾقؾزمف ؿبقفف

   :فؽـ خمتؾػ افصػي ،وً ووؿت وً وكقظ ،وً أن يللقف عام الػؼو ظؾقف جـس :الهاكق 

 ،ؾـنن ــون أكـزل وأردأ صـػي ،أو ألوه عـرديء ،الػؼو ظذ متر شؽري متقشط ؾللوه عجق  :َهالف

  -وؿ  رضـل ع وكف ،فف ٕن احلؼ :وذلؽ :وإن ؿبؾف ؾقجقز ،ؾال يؾزمف أن يؼبؾف

 ،ٕكَّف جوء عام لـووفف افعؼـ  وزيـودة لـػعـف :وذلؽ :وإن ـون أظذ وأجقد صػي ؾقؾزمف أن يؼبؾف

 -ظؾقف عام زاده ـ  ؿُ ـقَ إٓ إن ـون َش 

                                 
 -عف علس وٓ، هذا يص  أكف: احلـوعؾي ظـ  افثوكقي افروايي (1)
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ف) :ققلف ف َمْخُذه ،َرَر يف َقْبِضفـوٓ َ   ،ولق ُقبَِؾ ََمَؾُّ ََ    (.َلِز

   :فؽـ ؿبؾ حؾقل وؿتف ،وً ووصػ ،وً وكقظ ،وً جـس :أن يللقف عام الػؼو ظؾقف :الهاله 

   :ؾللوه عف عع  ثامكقي أصفر ،ؿ عع  شـيوؿً أجؾ افسؾَ  :َهال ذلؽ

أو أكـف مل جيفـز  ،أو شــرؿتف ،ــام فـق خـوف لؾػـف ،إن ـون يتضـرر عؼبضف ؿبؾ وؿتف ؾال يؾزمف ,

  -وفق أخذه ؿبؾ أجؾف فتؾػ ،ادؽون هلذه افسؾعي إػ أن

   -يتضـرر عذفؽ ؾقجى افؼبقلأمو إن ـون ٓ  ,

   -وً أن خيتؾػ ادسؾؿ ؾقف جـس :الراَع 

  -وكحق ذفؽ ،أو ظذ متر ؾللوه عؤٓت ،الػؼو ظذ عر ؾللوه عةعر :َهالف

ـْ َمْشَؾَػ يِف َص » :^فؼقفف  :ٓ جيقز أن يؼبؾف :فقؼقل ْص  ،ْللٍ ـََ َُ هِ ـَفَل   -(1)«ِرْفُف إَِػ َغْرِ

ْعَؾؿُ  ،مو َوزنٍ  ،َقْدِره َؽقؾٍ ذِْكُر  :الهالُث ) :ققلف ُُ    (.مو َذْرٍع 

 ،ووزن يف ادـقزون ،عؽقـؾ يف ادؽقـؾ :أو ذرع ُيعؾـؿ ،أو وزن ،ذـر مؼ ار ادسؾؿ ؾقف عؽقؾ (3

مـع ذــر أوصـوؾف افظـوهرة افتـل  ،ؾتؽقن آفي افتؼ ير معؾقمي فـ ى ظومـي افــوس ،وذرع يف ادذروع

   -ؼ مـام ل ،اً طوهر وً خيتؾػ ؾقفو افثؿـ اختالؾ

أو أردت أن  ،ؾالعـ  أن لؼـ ره عوفؽقـؾ ،اً ظذ أن يعطقؽ متـر وً أردت أن لسؾؿف أفػ :َهال ذلؽ

   -ؾبوفذراع وً أو ؿامص ،يعطقؽ ؾضي ؾالع  أن لؼ ره عوفقزن

   :والدلقؾ ظذ هذا الشـرط ♦

ْعُؾـقمٍ » :وً ح يٌ اعـ ظبـوس مرؾقظـ -1 ََ ـْ َمْشـَؾَػ يِف صــلٍل َفِػـل َكْقـٍؾ  ـ عْ  ،ََ ََ إَِػ  ،ُؾـقمٍ َوَوْزٍن 

ْعُؾقم ََ  -(2)«َمَجٍؾ 

                                 
« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2977« )اف ارؿطـل»و(، 2283« )موجف اعـ»و(، 3468) «داود أعق» أخرجف (1)

ـُ  َظطِقَّيُ  َوؾِقفِ »: حجر اعـ ؿول(، 6.35) فُ ، ٌػ َضِعق َوُهقَ ، اْفَعْقيِف   َشْع ٍ  ْع ، احْلَؼ   َوَظْب ُ ، َواْفَبْقَفِؼل  ، َحولِؿٍ  َأُعق َوَأَظؾَّ

ـُ  ونِ  َواْع ْعِػ  اْفَؼطَّ ْضطَِراِب  عِوفضَّ ِٓ  (- 3.69« )احلبر افتؾخقص»: اكظر، «َوا

 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (2)
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 -(1)ظـ افغرر ^مو ورد مـ ال افـبل  -2

   -ٕكف ٓ يتؿؽـ ادسؾؿ إفقف مـ إيػوء ادسؾؿ ؾقام الػؼو ظؾقف إذا ـوكً آفي افتؼ ير جمفقفي -3

َُِصََّّ  ،مو يف ادقزوِن َكْقلً  ،اً ؽقِؾ َوْزكاْلـؿَ نن َمْشَؾَؿ يف ف) :ققلف   .)   

   -مل يص  ،أو افذهى ـقالً  ،وً  وزكفق أشؾؿ افز

 ،وهؽـذا ،أو موشي ـقؾق ؿـامش ،أظطقؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل عع  شـي موشي ـقؾق عر :َهالف

 -ؾال يص 

   -(2)ؾقةسط معرؾي ؿ ره وافسؾؿ عقعٌ  ،أكَّف ؿّ ره وعوظف عغر مو هق مؼ ر عف :والعؾ  ♦

ـِ  ذِْكُر َمَجٍؾ َعؾقٍم لف َوقعٌ  :الراَعُ ) :ققلف    (.يف الهََّؿ

 -وإجؾ فف أثر يف افثؿـ ،إػ أجؾ معؾقم أن يؽقن ممجالً  (4

ْعُؾــقمٍ » :وً حــ يٌ اعـــ ظبــوس مرؾقظــ :والــدلقؾ ♦ ََ ـْ َمْشــَؾَػ يِف صـــلٍل َفِػــل َكْقــٍؾ  ــ َوَوْزٍن  ،ََ

ْعُؾقمٍ  ْعُؾقم ،ََ ََ  -ؾلؾود أن افسؾؿ ؾقف إجؾ ،(3)«إَِػ َمَجٍؾ 

 وخرج هبذا صقرلون:   

َُِصَُّّ حآً ) :ققلف    (.فل 

 -ؾال يص  ،إن ـون ادُسَؾُؿ ؾقف حوًٓ  -1

ـْ َمْشَؾَػ يِف صـللٍ » :والدلقؾ ♦ ْعُؾقم...ََ ََ  -د إجؾؾح َّ  ،(4)«إَِػ َمَجٍؾ 

ثـؿ ؿـرأ آيـي  ،«اهلل يف ـتوعـف فُ ؿـ  أحّؾـ أن افسؾػ ادضؿقن إػ أجؾٍ  أصف ُ » :وفؼقل اعـ ظبوس

 -اف يـ

                                 
 -هريرة أ  ح يٌ مـ( 1513« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 ؿقل وهق، عذفؽ وحيصؾ، صػولف واكضبوط، ؾقف ادسؾؿ ؿ ر معرؾي افغرض ٕن: ذفؽ يص  كفأ: افثوين افؼقل (2)

 -افعؾامء مجفقر

 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (3)

 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (4)
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 -(1)وفقس عسؾؿ ،عقع ؾفق ،وأمو إن ـون حوًٓ 

ذاذِ اْلـَ  وٓ إػ ) :ققلف    (.صادِ واجْلِ

   -أشؾػتؽ إػ وؿً احلصود :ٓ يص  أن لؼقل

 ،وحيص  أخر عع  أشـبقع ،ؾؼ  حيص  أح هؿ افققم ،أن افـوس يتػوولقن يف وؿتف :والعؾ  ♦

   -ؾقؽقن إجُؾ ؽر مـضبط

   -(2)إػ وؿً ؿ وم احلجوج :فق ؿول :وَهؾف

ْقمٍ وٓ) :ققلف َُ    (. إػ 

  -ؾال يص  ،إجؾ فقس فف أثر يف زيودة افثؿـ ظودةً  ـونن إ -2

وأثـر يف زيـودة  ،ؾنكـف ٓ يؽـقن يف هـذا إجـؾ وؿـع ،أو أشبقع مـثالً  ،ـام فق أجؾف إػ عع  يقم

   -افثؿـ

وٓ يتحؼؼ هذا عؿ ة ٓ وؿـع  ،ٕكف دو صـرع افسؾؿ صـرع فقتحؼؼ افرؾؼ عودسؾؿ ؾقف :والعؾ  ♦

   -وأو يقمغ وكحقه ،هلو يف افثؿـ ـققم

   -لتغر ؿ  ٕن إشعور :ؾقص  ،ووصفريـ وكحقمه ،أمو فق أجؾف إػ عع  صفر

ْلُخُذه َـف كؾَّ ُقمٍ ـإٓ يف ص) :ققلف َُ ٍؿ وك ِقمها ،كُ ْبزٍ  ،لٍل     (.وحَلْ

   -إصـقوء افتل يلخذهو اإلكسون ـؾ يقم :ُستهـك َـ اددة الؼصـرة •

أو  ،صـػتف ــذا وً ظـذ أن يعطقـف ــؾ يـقم فبــ ،أظطك صوحى افبؼوفي مخسامشي ريول :َهال ذلؽ

   -ؾقص  :صػتف ـذا أو حلامً  ،صػتف ـذا اً خبز

  -وٕجؾ احلوجي رخص افةورع يف افسؾؿ ،أن احلوجي داظقي إػ ذفؽ :والعؾ 

                                 
ف: حوًٓ  يص  أكف: افةوؾعل وؿقل، أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)  عوب مـ حوًٓ  يص  ؾؽقكف، ممجالً  ص ي ـون إذا ٕكَّ

 -أوػ

 عوحلصود افـوس أـثر ع أ إذا إجؾ وحيّؾ ، ووكحقمه واحلصود اجلذاذ إػ يص  أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -وافعثقؿغ، افقهوب ظب  عـ لؿ  عـ اهلل وظب ، لقؿقي اعـ: واختوره، واجلذاذ
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ُُقَجَد غالب :اخلاَُس ) :ققلف ف اً من     (.َعْؼدِ وَؽاِن الَقفاِل ٓ وقَ  الْ  ،يف ََمَؾ 

   -ومؽون أداشف ،يف وؿً حؾقل إجؾ وً أن يقج  ادسؾؿ ؾقف ؽوفب (5

 -أن اإلخالل هبذا يسلى ظؾقف لعذر لسؾقؿ ادسؾؿ ؾقف :والعؾ  ♦

فؽــ  ،وإكـام افعـزة عوفغوفـى ،ؾقـف لستطقع اجلـزمؾال  ،ٕن هذا أمر يف ادستؼبؾ (اً غالب) :وؿول

  -ومل يقج  افسؾؿ ؾقف ،لثؿرؾؾؿ  جقاشُ   مثالً  رعام أصوعً افزروعَ 

 ،رافيف وؿـً اخلَـ زي  أشؾؿ ظؿر أفػ ريول ظذ أن يعطقف موشـي صـوع متـر :َهال ظذ الشـرط

   -يف مؽون ـذا ،عع  مخسي أصفر مثالً  :أي

يؽـقن  :أو لؼـقل ،,يف افةـتوء مـثالً  :أي,راف يف ؽر وؿً اخلَ  اً ظذ أن لعطقـل متر :وفق ؿول

   -ؾال يص  ،,ٓ متر ؾقفو وهل,افقؾوء يف م يـي ـذا 

 ؟يف وق  العؼد اً وهؾ ُشسط من ُؽقن ادسؾؿ فقف َقجقد   

 أثـوء حؾقل إجؾ اً إكام ٓ ع  أن يؽقن مقجقد ،ٓ يةسط ـام ؿول ادمفػ-   

ْسـؾُِػقَن يِف الهََّؿـِر الَعـاَم  ^من الـبـل » :حـ يٌ اعــ ظبـوس :والدلقؾ ♦ ُُ اُس  قـِدَم اددُــَ  َوالـَـّ

ْغِ َوالَعــ ََ  وً عــؾ مل لــزرع إػ أن وفــق ـــون صـــرض ،وٓ صــؽ أن افثؿــرة ععــ  افســـتغ مل لقجــ  ،(1)«ا

   -وفـفوهؿ ظـ افسؾؿ شـتغ ،ـرهذَ فَ 

َر مو َعُضف) :ققلف ٌُ الُؽؾ   ،فؾف الصْزُ  ،فنن َتَعذَّ ـَ  ،مو الـبعضِ  ،مو َفْس ْلُخـُذ الـهَؿ َُ  ،قجقدَ اْلــؿَ و

   (.مو ِظَقَ ف

ــام فـق  ،ؾتعـذر لسـؾقؿ ادسـؾؿ ؾقـف يف ذفـؽ افقؿـً وً و زمـ يقج  ؾقـف ؽوفبـإذا أشؾؿ يف لؾ أ

أكـً  :ؿؾِ ْسـؾقؼـول فؾؿُ  ،أو ادصـوكع مـو أكتجـً وكحـقه ،أصوعً افثامر لؾؽ افسـي جقاش  ؾؾؿ لثؿر

   :عوخلقور

   -إمو أن لصز حتك يؼ ر ادسؾؿ إفقف مـ اإللقون عام الػؼتام ظؾقف -1

                                 
 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2239« )افبخوري» أخرجف (1)
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وللخـذ  ،لسـؾقؿ ععضـف أو افبعض إن لعـذر ،عذر لسؾقؿ افؽؾأو أن لػسخ ـؾ افعؼ  إن ل -2

  -وً أو ظقضف إن ـون مع وم ،اً رأس موفؽ إن ـون مقجقد

َّ  :السادُس ) :ققلف ـَ تا ْؼبَِض الهؿ َُ ِق  اً َعؾقَ ،اً من     (.َقْدُره وَوْصُػف قبَؾ التََّػرُّ

ويؽـقن  ،ؿبـؾ افتػـرق ــومالً  وً أو وـقؾف يف جمؾس افعؼـ  افـثؿـ لومـ ،ؿ إفقفأن يؼبض ادسؾَ  (6

 -افثؿـ معؾقم افؼ ر وافقصػ

ويعـرف  ،ؾالع  أن يؼبض ظؿر إفػ ؿبؾ افتػـرق ،أشؾؿتؽ أفػ ريول :ؿول زي  :َهال ذلؽ

   -وؾال لؽقن يف ـقس مل يعرف ؿ ره ،ؿ رهو

 -ويعرف وصػف وؿ ره ،وً ؾالع  أن يؼبضف لوم ،أشؾؿتؽ أفػ صوع عر :أو يؼقل

   :ض يف جمؾس العؼدوالدلقؾ ظذ اصساط الؼب ♦ 

ـْ َمْشَؾَػ يِف صـلٍل َفِػل َكْقـؾٍ » :ح يٌ اعـ ظبوس-1  :ؿـول افةـوؾعل ,طعْ ؾؾـقُ  :أي, (1)«...ََ

 -هـ -ا« ٕكف ٓ يؼع اشؿ افسؾػ حتك يعطقف مو أشؾػف ؿبؾ أن يػورق مـ أشؾػف»

 ،يــم دَ ؾـوٕؿال ،أشؾػتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل عع  شـي أفػ ؿؾؿ :وٕكف فق ؿول مثالً  -2

  -وهذه افصقرة ٓ بقز ،ديـ ع يـ وإفػ إن مل يسؾؿفو أصبحً عقعَ 

 -مع اشتالمف ،وٓع  أن يعؾؿ ؿ ره ووصػف

 ،ؾرعام ؾسـخ ظؼـ  افسـؾؿ ،أو صزة ٓ يعؾؿ ؿ رهو ،ٓ يعؾؿ ؿ ره ؿف موًٓ أكف فق شؾّ  :والعؾ  ♦

 ؾـنذا ــون مـو دؾـع جمفـقًٓ  ،و دؾـعوحقـ ذ يرجع إػ مـ ،ؾؼ  ٓ يتؿؽـ ادسؾؿ إفقف مـ افقؾوء عوفسؾؿ

وـام أكـو كةـسضف يف افسـؾؿ  ،ؿ ره ووصػف وً وفذا ٓع  أن يؽقن معؾقم :ؾنكف ٓ يتؿؽـ مـ اشتقػوشف

   -ؾؽذا يف رأس ادول ،ؾقف

َطَؾ فق  َظداهُ ) :ققلف ََ َقا     (.وإن َقَبَض البعَض َؿ اْفَسَ

   -وعطؾ ؾقام مل يؼبض ،إذا ؿبض ععض رأس مول افسؾؿ دون افبعض ص  ؾقام ؿبض

                                 
 (-1694« )مسؾؿ»و(، 2249« )افبخوري» أخرجف (1)
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ؾلظطـوه مخسـامشي ريـول ؾؼـط يف  ،أشؾؿف أفػ ريول ظذ أن يعطقف أفػ صوع عر عع  شـي :َهالف

 ،,وهـق افـُزّ يف هـذا ادثـول,ؾتص  يف اخلؿسـامشي عؼسـطفو مــ ديــ افسـؾؿ  ،جمؾس افعؼ  وؿبضفو

   -ولبطؾ ؾقام ظ اه

َ كؾَّ ِجــْسٍ  ،ْؽَسف َصََّّ وإن َمْشَؾَؿ يف ِجـٍْس إػ َمَجَؾْغِ مو ظَ ) :ققلف ََغَّ َؿـَـف ،إن  ََ وقِْسـَط كـؾ   ،و

   (.َمَجؾٍ 

 هـا َسللتانها:   

   -يص  عةـرط أن يبغ ؿسط ـؾ أجؾ ،إذا أشؾؿ يف جـس إػ أجؾغ :إوػ

 ،مخسـامشي مـفـو يف صـفر لـرم :أشؾػتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل أفـػ صـوع عـر :ؿول :َهالف

 -أجالن نؾفذا ،ومخسامشي يف صفر رمضون

   -أن يسؾؿ يف جـسـغ إػ أجؾ :ظؽسفو :الهاكق 

   -اً وصعر اً عر أشؾػتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل عع  شـي أفػ صوعٍ  :َهالف

 -ؾقص  عةـرط أن يبغ ـؾ جـس وثؿـف

وعخؿسامشي مـوشتل صـوع  ،عر أشؾػتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل عخؿسامشي موشي صوعِ  :ؾتؼقل

   -صعر

   -اً وصعر اً ـلفػ ريول لعطقـل ظـفو عر ،مل يص  فثؿـ جمفقًٓ ؾنن ـون ا

ـام فق ظؼ  ظؾقـف  ،افز وافةعر جمفقًٓ  :مـ اجلـسـغ اً أكف يؽقن ـؾ مو يؼوعؾ واح  :والعؾ  ♦

   -عثؿـ جمفقل اً مػرد

ؾـال  ،يف ادزارع افةعر علن ٓ يقج  مثالً  ،ٕكـو ٓ كلمـ افػسخ عتعذر أح مهو :اً وٕن ؾقف ؽرر

 -ف ـؿ كصـقبف مـ ؿقؿي افسؾؿُيعر

ََّ ِ  :الساَعُ ) :ققلف ْسَؾَؿ يف الذ  ُُ َُِصَُّّ يف ظغٍ  ،من     (.فل 

 -يمعقـ ظغ يف :أي ،ؾال يؽقن افسؾؿ يف ظغ ،أن يؽقن افسؾؿ يف افذمي (7
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أو هـذه  ،أو هـذه إصـجور ،أشؾؿتؽ أفػ ريول ظذ أن لعطقـل ععـ  شــي هـذا افبقـً :َهالف

   -افسـقورة

ؾـال  ،أشؾؿتؽ موشي ريول ظـذ أن لعطقــل ععـ  شــي مــ هـذا افـز مخسـامشي صـوع :ؿؾً أو فق

   -ٕكَّف معغ :يص 

   :والعؾ  ♦

  -أن ادَُعغَّ رعام لؾػ ؿبؾ وؿً لسؾقؿف -1

ؾـال  ،أمو إظقـون ادعقــي ؾناـو لبـوع يف احلـول ،أن فػظ افسؾؿ مقضقع فبقع صـلء يف افذمي -2

  -حوجي فؾسؾؿ

ْقِ َع الَعْؼدِ وَُيِ ) :ققلف ََ    (.ُ  الَقفاُل 

وفـق مل حيـ د  ،ولراضـقو ظذ ذفـؽ جـوز ،وفق ح د ،ٓ يةسط لعقغ مؽون افقؾوء ف يـ افسؾؿ

   -ؾقجى افقؾوء يف ادؽون افذي وؿع ؾقف افعؼ 

   -ؾؾؿ حيتٍ فذـره ،ن افعرف جوٍر ظذ أن افعؼ  يتؿ لسؾقؿف يف مؽوكفأ :والعؾ 

   -وهؽذا ،ؾقؾزم افقؾوء عؿؽي مثالً  يف مؽي ؼ ُ افع فق لؿّ  :وظذ هذا •

َُِصَُّّ َص ) :ققلف    (.ْرُضف يف غِرهـو

ؾقصـ   ،ـام فق ظؼ ا ومهـو يف اد يــي ،يص  أن يةسضو أن يؽقن افتسؾقؿ يف ؽر مقضع افعؼ 

   -وأو يف ؽره ،أن يةسضو أن يؽقن افقؾوء يف اد يـي

ْ ٍر َص ) :ققلف ََ   (.َضاهُ رَ ـوإن ُظِؼَد ََِزٍّ مو 

 -وً اام يةسضون مؽون افقؾوء فزومنؾ ،أو يف اجلق عوفطوشرة ،إذا ظؼ  يف عر أو عحر

وفـذا ؾـال  :أدى إػ افتــوزع بفامً ُمـ كَ رِ وإذا لُ  ،وً أكَّف يتعذر افتسؾقؿ يف مؽون افعؼ  ؽوفب :والعؾ  ♦

   -افسؾؿ وإٓ ؾس َ  ،ع  مـ ذـر مقضع افقؾوء
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ــي ظــذ حــ يٌ أ  شــعق   ،ؾ يف افســؾؿ* أن شـــقذـر ادمفــػ ظــ ة مســوش  ـؾفــو مبـق

ـْ َمْشَؾَػ يِف صـللٍ » :وً مرؾقظ هِ  ،ََ َُصـرْفُف إَِػ َغْرِ  -(1)«َفَل 

ْقُع ) :ققلف ََ َُِصَُّّ     (.ْسَؾِؿ فقف قبَؾ َقْبِضفاْلـؿُ وٓ 

عقعـف دــ هـق  ـون شقاءً  ،ٓ َيِص  فصوحى ديـ افسؾؿ أن يؼقم عَبْقع ادُْسَؾِؿ ؾِقِف َؿْبَؾ أن يؼبضف

 -أو ظذ ؽره ،ظؾقف

َفــَل » :وحلـ يٌ أ  شــعق  ادتؼـ م ،ظــ عقــع افطعـوم ؿبـؾ ؿبضــف ^اـل افـبــل  :والـدلقؾ ♦ 

هِ     -«َُصـرْفُف إَِػ َغْرِ

   (.وٓ ِهَبُتف) :ققلف

   -فع م افؼ رة ظذ لسؾقؿف ؿبؾ ؿبضف :وذلؽ :ٓ لص  هبي افسؾؿ فغر مـ هق ظؾقف

 ،وهبتـؽ هـذا افـ يـ :ؾؼؾـً فـف ،ـام فق ــون فـؽ ديــ شـؾؿ ظـذ زيـ  ،أمو هبتف دـ هق ظؾقف

   -(2)ؾقجقز

   (.وٓ َظَؾْقفِ  ،َقالُ  َفاْلـَ  وٓ ) :ققلف

  -وٓ ظؾقف ،ٓ بقز احلقافي ع يـ افسؾؿ

أحقؾـؽ  :ؾؼـول ،أظطــل ديــ افسـؾؿ :وؿـول ،فق أن ادسؾؿ جوء فؾؿسؾؿ إفقـف :َهال احلقال  َف

   -ف ـذاؾلكو أري  مـ ،ظذ زي 

ؾلحوفـف ظـذ مــ يريـ   ،أري  مـؽ ــذا :وؿول ،فق أن ادسؾؿ جوءه صخص :َهال احلقال  ظؾقف

   -ؾخذه مـف ،إين أري  مـف ـذا وـذا ديـ شؾؿ :وؿول -مـف ديـ افسؾؿ

                                 
« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2977« )اف ارؿطـل»و(، 2283« )موجف اعـ»و(، 3468) «داود أعق» أخرجف (1)

ـُ  َظطِقَّيُ  َوؾِقفِ »: حجر اعـ ؿول(، 6.35) فُ ، َضِعقٌػ  َوُهقَ ، اْفَعْقيِف   َشْع ٍ  ْع ، احْلَؼ   َوَظْب ُ ، َفِؼل  َواْفَبقْ ، َحولِؿٍ  َأُعق َوَأَظؾَّ

ـُ  ونِ  َواْع ْعِػ ، اْفَؼطَّ ْضطَِراِب  عِوفضَّ ِٓ  (- 3.69« )احلبر افتؾخقص»: اكظر، «َوا

 اعـ اختقور مؼتضـك وهق، لسؾقؿف ظذ يؼ ر ٓ ـون وإن، ظؾقف هق مـ فغر هبتف يص  أكف: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -لقؿقي
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   -ٓ يص  ـؾ هذا :ؾقؼقل ادمفػ

ـْ َمْشَؾَػ يِف صـللٍ » :وً ح يٌ أ  شعق  مرؾقظ :والدلقؾ ♦ َُصـرْففُ  ،ََ هِ  َفَل  وهـذا ؾقـف  «إَِػ َغْرِ

 -صـرف فؾ يـ إػ ؽره

إذ إن ديــ  ،فـقس ظرضـي فؾػسـخ ــ يـ افسـؾؿ ،اً حول ظؾقف مسـتؼروٕكَّف يةسط أن يؽقن ادُ 

 -(1)وهذا يعـل أكف ؽر مستؼر ،وفف افػسخ ،افسؾؿ إذا لعذر افقؾوء ؾؾف افصز

   (.وٓ َمْخُذ ِظَقِ ف) :ققلف

  -ظـ ادسَؾؿ ؾقف وً ٓ يص  أخذ ادسؾِؿ ظقض :أي

   -ظـ ديـ افسؾؿ ـذا وـذا وً أظطقؽ ظقض :َهالف

ـْ َمْشَؾَػ يِف صـللٍ » :ح يٌ :والدلقؾ ♦ هِ  ،ََ َُصـرْفُف إَِػ َغْرِ    -«َفَل 

ـُ ) :ققلف ْه َُِصَُّّ الرَّ    (.وٓ 

 -وً ٓ يص  أن للخذ يف ديـ افسؾؿ رهـ

   -رهـؽ شـقورلفؾ ،ديـ شؾؿ وً لري  مـ زي  أفػ :مثوفف

وأمـو افسـؾؿ ؾؾـق ؾعـؾ هـذا  ،أنَّ ؾوش ة افرهـ أكف إذا لعـذر افقؾـوء يرجـع إػ افـرهـ :والعؾ  ♦

   -ظـ صـرف افسؾؿ فغره ^وؿ  اك افـبل  ،ؾقؽقن صـرؾف فغره

   (.والَؽػقُؾ َف) :ققلف

 -أظطـل ـػقالً  :ؾتؼقل دـ ضؾى مـؽ أن لسؾؿف ،ـذفؽ ٓ يص  أخذ افؽػقؾ ع يـ افسؾؿ

وحقـ ـذ يؽـقن ادسـؾؿ ؾقـف ؿـ   ،افؽػقؾ إذا لعذر افقؾـوء مــ ادؽػـقل ُأخـذ مــف أن :والعؾ  ♦

 -(2)صـرَف فغره
 

                                 
 -افعثقؿغ ورجحف، وظؾقف عف احلقافي يص  أكف: ياحلـوعؾ ظـ  افثوين افقجف (1)

 أن يص  اف يقن مـ ـغره افسؾؿ وديـ، ذفؽ يف لذور وٓ، وافؽػقؾ افرهـ أخذ جقاز: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

: واختوره، وؽرهؿ، واحلـػقي، وافةوؾعقي، ادوفؽقي مـ: افعؾامء مجفقر ؿقل وهق، ـػقالً  أو، رهـوً  ظقـف للخذ

 -قؿغافعث
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 :قال ادملػ 

ـدوٌب ] ََ ـِل آَدمَ  ،وهق  ََ َُِصَُّّ َقُعف َصََّّ َقْرُ ف إٓ  ْؿؾُِؽ ََؼْبِضف ،وَا  َُ ْؾَزُم ردُّ ظقـِـف ،و َُ َـؾ  ،فل 

 ََّ
ْهُبُ  ََدُلف يف ذِ َؾف ،تِف حآً َُ ه  ،ولق َمجَّ ُض َلـِزَم َقبقُلـفاْلـؿُ فنن َردَّ َؽّسـ ،ْؼَسِ َُ  اً مو ُفُؾقشـ ،َرةً ـَوإن كاكـ  

َؾَ   ا ََ َردُّ ادِْْهُؾ يف ادِْْهؾِقَّاِت  ،فؾف الِؼقؿُ  وقَ  الَؼْرضِ  ،فَؿـََع السؾطاُن ادعا ُُ فـنن  ،واْلِؼقَؿُ  يف غِرهـا ،و

   .اً إِذَ  ُمْظِقَز ادِْْهُؾ فالؼقؿ ُ 

ُرمُ )و َدَم َـف َـل َصـ ،اً ْرٍط َجرَّ َكْػعـكؾُّ َص  (ََيْ ََ ـً  َعـَد القفـالِ  ،مو َمظطـاُه َمجـقدَ  ،ْرطٍ ـوإن  َُّ  :مو َهِد

َع دُِْؼِرِ ف قبَؾ َوفائِِف ََش  ،جازَ  ـزْ ـوإن َتَزَّ ِر ظادُتـف َـف   َُيُ ؽافلَتـف :ْلٍل   ََتْ َُ ـْـِقَي  َُ ف  ،إٓ من  ََ مو احتسـا

 ُْ ْتـف اً وإن َمْقَرَ ف َمَ ك .ـِفَـ َد ََ َبَؾـٍد آَخـَر َلِز ََ ُموكـُ  قِقؿُتـ ،فَطاَلَبف  ـا  ََ ْؿؾِـف  ـْ ََبَؾـِد  ،فوفـق  حِلَ إن   َتؽـ

   .[اْلَؼْرِض َمْكَؼَص 

   -افؼطع :الؼرض لغ 

 -ويرد ع فف ،دؾع مول دـ يـتػع عف :اً صـرظ

   -(1)ظؼقد افتقثقؼوت وهق مـ ،وً وععضفؿ يسؿل افؼرض شؾػ ،وافؼرض كقع مـ افسؾػ

 واإلمجوع ،جوشز ع ٓفي افسـي :حؽؿ الؼرض- 

ْؽر ^ اهللَِمنَّ َرُشقَل » :ؾح يٌ أ  راؾع  :مَا السـ  (1 ََ ـْ َرُجٍؾ 
َِ ْ   ،اً اْشَتْسَؾَػ  ََ َفَؼـِد

َدَق ِ  ـْ إَِِِؾ الصَّ
َِ ْؽَرهُ  ،َظَؾْقِف إٌَِِؾ  ََ ُجَؾ  ْؼضـل الرَّ َُ ا َرافٍِع َمْن  ََ َر َم ََ ق َرافِعٍ  ،َفَل َُ َ ْ َمِجـْد  :َفَؼاَل  ،َفَرَجَع إَِلْقِف َم

اِظق اً فِقَفا إَِّٓ ِخَقار ََ اهُ  :َفَؼاَل  .اً َر َُّ  -(2)«إِنَّ ِخَقاَر الـَّاِس َمْحَسـُُفْؿ َقَضالً  :َمْظطِِف إِ

                                 
 : أؿسوم ثالثي افعؼقد: ؾوش ة (1)

 -واإلجورة ـوفبقع: ادعووضوت ظؼقد- 1

 - وافص ؿي، وافقصـقي، ـوهلبي: افتزظوت ظؼقد- 2

 -وافضامن، ـوفرهـ: افتقثقؼوت ظؼقد- 3

 (-1699« )مسؾؿ» أخرجف (2)
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   -حؽوه ؽر واح  مـ افعؾامء ،ؾؿـعؼ  ظذ جقازه :ومَا اإلمجاع (2

ـدوٌب ) :ققلف ََ    (.وهق 

 فؼرض عوفـسبي فؾؿؼرض مـ وبا:   

ـَس » :ؿـول ^أن افـبـل  وؿ  روى أعق هريرة  ،دو ؾقف مـ لـػقس ـرب ادسؾؿ -1 ـْ َكػَّ ـ ََ

ْكَقا ـْ ُكَرِب الدُّ
َِ   ً ََ ـٍ ُكْر َِ ْم َُ ـْ  َس  ،َظ ََ ِ  اهللَُكػَّ ْقِم اْلِؼَقا َُ ـْ ُكَرِب 

َِ   ً ََ ْعســر ،َظـُْف ُكْر َُ َُســر َظـَذ  ـْ  ََ  ،َو

ْكَقا َوأِخَرةِ  اهللَُُسـر   -(1)«َظَؾْقِف يِف الدُّ

ؾةـــــبف اهلل  ،(2)(جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس) :ؿقفـــــف لعـــــوػ -2

وصـبف اجلـزاء ادضـوظػ ظـذ ذفـؽ عبـ ل  ،إظامل افصوحلي واإلكػوق يف شبقؾ اهلل عودول ادؼـروض

 -افؼرض

ـــ مســعقد  -3 ــ حــ يٌ اع ــ» :وً مرؾقظ ــِرُض َقر  ْؼ ُُ ــؾٍِؿ  ْس َُ ـْ  ــ َِ ــا  ــرَتغِ  اً َ ــاَن  ،َ إٓ ك

   -(3)«َكَصدَقتَِفا َرةً 

 -وظزم ظذ ذفؽ ،دـ ظؾؿ مـ كػسف افقؾوء ،ؾفق جوشز :ومَا َالـسب  لؾؿؼسض

ٕكـف ٓ  :ــون أععـ  افــوس ظــف مسـلفيوفـق ــون  ،ؾعؾف ^ٕن افـبل  :وفقس هق مـ ادسلفي 

 -يلـؾ افص ؿي

   -هـ-ا -«إثؿ ظؾقف ٓ» :ؾؼول أَ  :مـ شلفف ؾنن ُش ؾ اإلكسون ومل يؼرض

   -أصبف ص ؿي افتطقع ،ٕكَّف مـ ادعروف :وذلؽ

                                 
 (-1563« )مسؾؿ» أخرجف (1)

 (-11: )احل ي  (2)

 يف إفبوين وحسـف(، 5.353« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 5939« )يعذ عقأ»و(، 2439« )موجف اعـ» أخرجف (3)

 (-5769« )اجلومع صحق »
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   :أراد أن يبغ مو يص  ؿرضف ومو ٓ يص  ،ودو عّغ ادمفػ حؽؿ افؼرض *

َُِصَُّّ َقُعف َصََّّ َقْرُ ف) :ققلف    (.وَا 

ــؾ  :وافضوعط ؾقام يص  عقعف شـبؼ أكـف ،(1)أن يؽقن عو يص  عقعف :افضوعط ؾقام يص  ؿرضف

   -إٓ مو اشتثـوه افةورع ،و أعق  كػعف أعق  عقعفم

   :وخرج صـق ان ،ـوٕؿؿةي وإضعؿي وؽرهو :ؾ خؾ يف هذا أمقر ـثرة

   -وٓ ؿرضفو ،ؾال جيقز عقعفو ،وأصـرضي افغـوء ،ـؤت افؾفق :مو َحُرم كػعف -1

 ،وافـزرع ، ـؽؾـى افصــق ،وٓ ؿرضـف ،ؾال جيـقز عقعـف ،رعـمو ورد افـفل ظـ عقعف يف افة -2

  :وإفقف أصور عؼقفف ،لء جيقز عقعف دون ؿرضفـوفؽـ ثؿي ص ،وادوصـقي

ـِل آَدمَ ) :ققلف ََ    (.إٓ 

مـع  ،أو أمـي ،اً ؾـال يصـ  أن لؼـرض ظبـ  ,وهؿ ادامفقؽ,آدم ل عـ :اشتهـك ِما ُصَّ َقعف* ف

   -أكف يص  عقعفؿ

 ،هـو ويردهـوليؼـسض جوريـي ثـؿ يطوٕكـف يػضــل إػ أن  ،أكف مل َيِرد ذفؽ ومل ُيـْؼؾ :والعؾ  ♦

 -وعف تتؾط إكسوب وادقوه ،وهذا لذور

 -ؾلمو احلر ؾؼ  شبؼ أكف ٓ جيقز عقعف ،وهذا افؽالم هق يف ادؿؾقك

ْؿؾُِؽ ََؼْبِضف) :ققلف َُ    (.و

 -وأمو ؿبؾ افؼبض ؾنن ادؼسض ٓ يؿؾؽف ،افؼرض ُيؿؾؽ إذا ؿبضف ادؼسض

                                 
 خلص  صـروط احلـاَؾ  يف الؼرض َلَ : (1)

 - عقعف يص  عو افؼرض يؽقن أن- 1

 - عوٓلػوق وهذا، رصـق اً ، ظوؿالً ، عوفغوً ، حراً  يؽقن علن: افتزع أهؾ مـ ادؼِرض يؽقن أن- 2

: ــ- جمفقًٓ  افؼرض ـون ؾنذا، افغرر ظـ اك ^ وافـبل، ع فف رد مـ لتؿؽـ فؽل: ووصػف افؼرض ؿ ر ؾيمعر- 3

 -افغرر يف ؾق خؾ، مؼ اره يعرف وٓ، جقبل يف مو أؿرضؽ
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  -رف ؾقفؾؾقس فف حؼ افتصـ :وظذ هذا •

ًُ  :ؾؼول ،أؿرضتؽ افؽتوب :ؿول زي  فعؿر :َهال ذلؽ ثؿ ؾسخ زيـ   ،ومل حيصؾ افؼبض ،ؿبؾ

   -وافؼرض ٓ يؿؾؽ إٓ عوفؼبض ،ٕكَّف مل يؼبض :افؼرض ؾقجقز

 ،ووكحقمهــ ،وصــ ؿي ،مـــ هبـي :ؾقلخــذ حؽــؿ عـوؿل افتزظــوت ،أن افؼــرض لـزعٌ  :والعؾـ  ♦

َُعقُد يف قِق ِفِ  ،عائُد يف هبتِفِ ال» :^فؼقفف  :وهذه ٓ متؾؽ إٓ عوفؼبض ِؼلُل َؿ  َُ  -(2()1)«كالؽؾِ  

ْؾَزُم ردُّ ظقـِف) :ققلف َُ    (.فل 

وإكـام يؾزمـف  ،ؾنكف ٓ يؾزمف أن يّرد ظغ افؼرض ،ولّؿ ظؼ  افؼرض ،إذا ؿبض ادؼسُض افسؾعيَ 

   -ع هلو

تِف) :ققلف ََّ
ْهُبُ  ََدُلف يف ذِ َُ    (.َؾ 

  -أو ؿؾامً  ،وً ـام فق أؿرضف ـتوع ،ادؼسض مثؾففزم  وً إن ـون افؼرض مثؾق

 -فزم ادؼسض ؿقؿتف وً وإن ـون ؿقؿق

ّرد ظـع لؾـؽ افســقورة افتـل  :زيـ ععـ  مـ ة ؿـول ثـؿ  ،شــقورة اً زيـ  أؿـرض ظؿـر :َهال ذلـؽ

ٕكــل مـو  :عؾ لؾزمـل عب ل هذه افســقورة ،ٓ لؾزمـل عذفؽ :ويؼقل ،ؾؾعؿرو أن يرؾض ،أؿرضتؽ

 -وفؽ ظـ  حؾقل إجؾ ع هلو ،ؾنكـل ؿ  مؾؽًدمً ؿ  ؿبضً 

َؾف ،حآً ) :ققلف    (.ولق َمجَّ

ٓا     -وٓ يص  ؾقف صـرط افتلجقؾ ،ظؼ  افؼرض يثبً يف ذمي ادؼسض حو

وافةــرط  ،ؾـوفؼرض صـحق  ،واصسضو أن يتؿ افـرد ععـ  شــي وً ؿرض اً زي  أؿرض ظؿر :َهالف

 -ؾفق صـرط ؾوش  ،افتلجقؾ د ة شـي وأمو ،ؾؾزي  أن يطوفبف عوفؼرض مبوصـرة ،ؾوش 

                                 
 -ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 1622« )مسؾؿ»و(، 2589« )افبخوري» أخرجف (1)

 -افةقـوين: واختوره، ادوفؽقي مذهى وهق، افعؼ  عؿجرد افؼرض يؿؾؽ ادؼسض أن: افثوين افؼقل (2)
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 -(1)ؾقؿـع ؾقف إجؾ ،أكَّف ظؼ  ُمـع ؾقف افتػوضؾ :والعؾ  ♦

ه ) :ققلف ُض َلِزَم َقبقُلفاْلـؿُ فنن َردَّ    (.ْؼَسِ

   :فل َيؾق َـ حالتغ ،أو رد مثؾف ،إذا رد ادؼسض كػس افؼرض ععقـف

 :أو ادقزون ،ادؽقؾ :ذهىوهق ظـ  اد ،وً أن يؽقن افؼرض مثؾق :احلال  إوػ

   -أو مل يتغر ،أو كؼص ،شقاًء لغر شعره عزيودة ،ٕكَّف رده ظذ صػتف :ؾقؾزم ؿبقفف مو مل يتعقى

 (199)ؿقؿتفـو  ًهو ـوكـؾؾام ردّ  ،ريوٓت (19)ؿقؿتفو  ًوـوك ،أصقاع (19)اؿسض  :َهالف

   -أصقاع (19)عؾ كرد  ،ؾال كـظر فؾؼقؿي ،ريول

ــ  الهاكقــ  ــ :احلال ــو ظــ  :وهــق ظـــ  ادــذهى :وأن يؽــقن افؼــرض ؿقؿق  ،ـوفثقــوب :ادــثع ام

وإن صـوء ضوفـى  ،ؾـنن ؿبـؾ مثؾـف جـوز ،ؾنكـف ٓ يؾزمـف ؿبقفـف ،وكحقهـو ،وافســقورات ،واحلققاكوت

  -عوفؼقؿي

 -ؾال يؾزمف آظتقوض ظـفو ،ٕن افذي وجى فف عوفؼرض ؿقؿتف :وذلؽ

 :وفف أن يطؾى عؼقؿتـف ،ؾؾف أن يؼبؾف ،مثؾف وً رده ثقعؾ ,وهق ؿقؿل ٓ مثع, وً اؿسض ثقع :َهالف

   -ٕكَّف ؿقؿل ٓ مثع

َؽسَّ ) :ققلف َُ َؾَ   ا اً مو ُفُؾقش ،َرةً ـوإن كاك   ََ   (.فؾف الِؼقؿُ  وقَ  الَؼْرضِ  ،فَؿـََع السؾطاُن ادعا

 :لوادؽســرة هـ,عـؾ ـوكـً مؽســرة  ،فق أن اف راهؿ افتل أؿرضفو إيوه مل لؽـ شؾقؿي ـومؾـي

 -,وفقسً ـومؾي ،أو دراهؿ افػضي ،ؿطع أجزاء مـ دكوكر افذهى

شـقاء ـوكـً  ،فألصـقوء وً ـؾ مو اتذه افـوس ثؿـ :وافػؾقس مجع ؾؾس وهل, وً أو ـوكً ؾؾقش

 -,وأو ؽره ،أو مـ افقرق ،مـ ادعودن

                                 
 اعـ: واختوره، موفؽ ؿقل وهذا، صـروضفؿ ظذ ادسؾؿغ ٕن: عوفتلجقؾ يتلجؾ أكف: احلـوعؾي ظـ  أخر افقجف (1)

 - وافػقزان، وافعثقؿغ، وافةقـوين، افؼقؿ واعـ، لقؿقي
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ؾـنن  ،ؾجـوء افسـؾطون ومــع افتعومـؾ هبـو وً أو ؾؾقشـ ،فق ـون افؼرض مؽســرة :فقؼقل ادملػ

   -ادؼرض فف افؼقؿي وؿً افؼرض

 -ؾال يؾزمف ؿبقهلو ،وٕن مـع افسؾطون ـوفعقى ،أكَّف وؿً ثبقهتو يف ذمتف :والعؾ 

َردُّ ادِْْهُؾ يف ادِْْهؾِقَّاِت ) :ققلف ُُ    (.واْلِؼقَؿُ  يف غِرها ،و

 ردؾبـغ أن افقاجـى ظؾقـف أن يـ ،أصور هـو إػ مو يرده ادؼسض ظذ ادؼرض ظـ  دؾع افؼـرض

 -وافؼقؿل ،وهـو كحتوج دعرؾي ادثع ،وافؼقؿي يف ؽره ،ادثؾ يف ادثع

 اَط ادهع :   

  صـوظي ؾقف مبوحي يصؾ  افسؾؿ ؾقف ،أو مقزون ،أن ادثع هق ـؾ مؽقؾ :ادذه ٓ- 

   -(1)ووكحقمه ،وافذهى ،وادقزون ـوحل ي  ،ووافةعر وكحقمه ،ـوفز :ؾودؽقؾ

 -إٓ إذا الػؼو ،وً يرد ذهب فزم أن وً ؾنذا اؿسض ذهب

ؾقؾـزم  ،وكحقهـو ،وافســقورات ،وافؽتـى ،وإؿـالم ،ــوجلقاهر :مـو ظـ ا ادـثع :والؼقؿل

 -ادؼسض ؿقؿتف يقم افؼرض

   (.اً فنن ُمْظِقَز ادِْْهُؾ فالؼقؿُ  إِذَ ) :ققلف

   -ؾنكف ي ؾع ؿقؿتف ،إذا لعذر وجقد ادثؾ :أي

 -متف يقم ظجزه ظـ ادثؾنَّ ؿقؿي افؼرض ثبتً يف ذأ :والعؾ 

ُرُم كؾُّ َص ) :ققلف    (.اً ْرٍط َجرَّ َكْػعـوََيْ

  -عنمجوع افعؾامء ،ؾنن هذا حرام ،ؾقف مـػعي فف وً واصسط ظؾقف صـرض ،اً إذا أؿرض اإلكسوُن أح 

ؾـنذا صــرط ظؾقـف  ،وإرادة وجـف اهلل ،ٕنَّ ظؼ  افؼرض مقضـقع فإلحسـون واإلرؾـوق :وذلؽ

 -خرج ظـ مقضقظف وً كػع

                                 
 ورجحف، احلـػقي ؿقل وهق، إشقاق يف فف مثؾ ٓ مو: وافؼقؿل، إشقاق يف مثؾ موفف ادثع: افثوين افؼقل (1)

 -وافعثقؿغ، افسع ي
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  ّاً كػع وَـ صقر الشـرط الذي جر: 

 -ـلن يؼرضف عةـرط أن يسؽـف داره د ة شـي :اصساط مـػعي -1

 -عةـرط أن لزي ين موشي ريول وً ـلؿرضتؽ أفػ :اصساط افزيودة يف ادؼ ار -2

 -وأضقى ،أجقد مـف اً ععر لردهعةـرط أن  ععراً ـلؿرضتؽ  :اصساط افزيودة يف افصػي -3

ً  َعَد القفالِ  ،مو َمظطاُه َمجقدَ  ،ْرطٍ ـَدَم َف َل َص وإن ََ ) :ققلف َُّ    (.جازَ  :مو َهِد

ـصـوع عـر   ،علن أظطوه ادؼسض عع  افقؾوء ؾقق مـو أؿرضـف ه يـي ،إذا اكتػع ادؼرض عوفؼرض

وـون ذفؽ عال صــرط عقــفام  ،ــوؿي ؾرد أحسـ مـفو ،أو أظطوه أؾضؾ عو اؿسض مـف ،ؾرّده صوظغ

 -ؾقجقز ،وٓتيف هذه احل

ــدلقؾ ♦ ــل  :وال ــ ^أن افـب ــف رعوظق ــسض أؾضــؾ مـ ــو اؿ ــول ،وً رد م ـــُُؽْؿ » :وؿ ــِرُكْؿ محس خ

 -وهق عو يةجع افـوس ظذ اإلؿراض ،وٕن هذا مـ مؽورم إخالق ،(1)«قضالً 

 -أو افصػي ،وشقاء ـوكً افزيودة يف افؼ ر

 -ؾرد أحسـ مـف ،ـصوع متر :سضأن يرد أجقد عو اؿ :َهال حسـ الؼضال يف الصػ 

 -هذه زيودة موشي ريول :وؿول ،وً اؿسض أفػ ريول ؾردهو أفػ :حسـ الؼضال يف ادؼدار َهال

َع دُِْؼِرِ ف قبَؾ َوفائِِف ََش ) :ققلف زْ ـوإن َتَزَّ ِر ظادُتف َف   َُيُ    (.ْلٍل   ََتْ

وورد ظــ اعــ  ،ـ افصـحوعيورد هـذا ظـ ،اهل يي مـ ادؼسض فؾؿؼرض ؿبـؾ افقؾـوء ٓ بـقز

ك دراهؿ أن رجالً » :ظبوس ؾسـلل افرجـؾ اعــ  ،مــ افسـؿؽ وً ؾؽون افسامك هي يف صـق  ،فف ظذ شامَّ

   -ه ي إفقؽ مـ اف يـاحتسى هذا افسؿؽ افذي أُ  :أي ،«ؿضف ؾقام أه ى ظؾقؽا :ظبوس ؾؼول

ـغ مفـوداة ؿبـؾ هذيـ افةخصـعغ  ـلن يؽقن ،إٓ إن ـون هذا إمر عو جرت عف افعودة عقـفام

 -وٓ علس عؼبقهلو ،ؾنكف جيقز أن هي يف ،افؼرض

                                 
 -هريرة أ  ح يٌ مـ( 1691« )مسؾؿ»و(، 2395« )افبخوري» أخرجف (1)
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ـَ َموفِـٍؽ  :مو ورد ظـ حيقك عـ إشحوق ؿول :والدلقؾ ًُ َأَكَس ْع و ُيْؼـِرُض َأَخـوُه  :َشَلْف ُجـُؾ ِمـَـّ افرَّ

َؾـُف َظـَذ  ،ْهـَدى َلـفُ َفلَ  ،اً إَِذا َمْقـَرَض َمَحـُدُكْؿ َقْر ـ» :^َؿوَل َرُشـقُل اهللِ  :َؿوَل  ؟َل َؾُقْفِ ي َففُ اْفـاَم  َمْو َُحَ

 ِ ََّ ا ْؼَبْؾفُ  ،الدَّ َُ ْرَكْبَفا َوَٓ  َُ ْقـَفُ  ،َفَل  ََ ُؽقَن َجَرى  َُ ْقـَُف َقْبَؾ َذلَِؽ  إَِّٓ َمْن  ََ    -(1)«َو

 -ؾوكتػك ادحذور حقـفو ،وٕن ادفوداة ٓ ارلبوط هلو عوف يـ

ؽافلَتف) :ققلف َُ ـِْقَي  َُ    (.إٓ من 

   :ؿ اهلدُ  قبؾ القفال حآتُستهـك َـ َترُ

عةــرط أن يــقي مؽوؾللـف ظـذ هـذه  ،هذه اهل يي وافـػـع مــ ادؼـسض ُض ؼرِ أن يؼبض ادُ  -1

 -اهل يي

ـِف) :ققلف ُْ ف َـ َد ََ    (.مو احتسا

دـو  :ؾقجـقز ،أن يؼبض ادؼرض هذه اهل يي وافـػع مـ ادؼـسض عـقـي أن حيتسـبفو مــ ديــف -2

 -لؼ م ظـ اعـ ظبوس

ؾفذا عـو جـرت عـف  ،وً أو صـراع ،وً ـام فق اشتضوؾف ؾلضعؿف ضعوم ،ا ـون عو جرت افعودة عفإذ -3

 -يـوٓ حيتسى مـ اف َ  ،ؾقص  ،افعودة

ْتف اً وإن َمْقَرَ ف َمَ ك) :ققلف ََ َبَؾٍد آَخَر َلِز ََ    (.فَطاَلَبف  ا 

 ،فـوس ؿقؿـي فألصــقوءأو مو اتذه ا ،أو مو يؼقم مؼومفام مـ افػؾقس ،افػضيوافذهى  :إَ ن

ؾنكـف جيـى ظـذ ادؼـسض  ,ومهو يف عؾ  آخر حقـام حؾ إجؾ,ؾؾق أن ادؼرض ضوفى هبذه إثامن 

   -أن يقؾقف يف ذفؽ افبؾ 

 -ويف ؽره شقاء ،ويسؾؿف يف عؾ ه ،ف يؿؽـف ذفؽ مـ ؽر ضـرر يف َؾفوأكَّ  :والعؾ 

ُموكُ  قِقؿتُ ) :ققلف ََ ْؿؾِف     (.فوفق  حِلَ

 -,ؿقؿي افؼرض :أي,ؾنكف ي ؾع ؿقؿتف  ،ـوحل ي  وكحقه :افؼرض ممكيحلؿؾ ن إذا ـو

                                 
 (-1162« )افضعقػي» يف إفبوين وضعػف(، 5.359« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2432« )موجف اعـ» أخرجف (1)
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 -لعقـً افؼقؿي ثُؾ أكَّف دو لعذر ادِ  :والعؾ  ♦

ـْ ََبَؾِد اْلَؼْرِض َمْكَؼَص ) :ققلف    (.إن   َتؽ

   -إن مل لؽـ عبؾ  افؼرض أـثر :صقاعف :قال يف الروض

ـثــر مـفــو يف افبؾــ  افــذي ضوفــى عــف صــوحى أكــف إذا ـوكــً افؼقؿــي يف عؾــ  افؼــرض أ :وادــراد

 -ؾال يؾزمف ،افؼرض

 ،ؾطؾى صوحى افؼـرض لسـؾقؿف يف مصــر ،احل ي  يف هذا افبؾ  ؿقؿي افطـ أفػ ريول :َهالف

 -ؾال يؾزمف ،ومخسامشي وً وافطـ هـوك يسووي أفػ

 -ؾنكف جيى افقؾوء ،فؽـ إن ـوكً افؼقؿي يف عؾ  افؼرض أكؼص
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 :ادملػ قال 

ْقُعفا] ََ ْعَدهاْلـَ  َع  ،َؽاَتِ  اْلـؿُ حتك  ،َُِصَُّّ يف كؾ  ظٍغ َُيقُز  ََ ـٍ َاٍَ   ،ؼ  و ُْ ْؾـَزُم يف حـؼ   ،ََد َُ و

ـِ فؼط ـُ  ،الراه َُِصَُّّ َرْه ـُ  ،شاعِ اْلـؿَ و َؿـِـف وغـِرهاْلــؿَ بقِع غِر اْلـؿَ وَُيقُز َرْه ََ  .ؽِقِؾ وادـقزوِن ظـذ 

َُِصـَُّّ َرْهـُـفوَا ٓ َُيقُز َقُعـ ـُدو  صـلِحف ـَة والـزرَع إَْخَضـؿـرَ إٓ الهَّ  ،ف ٓ  َُ ْرِط ـَـدوِن َصـ ،َر قبـَؾ 

ـُ إٓ َــاْلَؼْبضِ  .اْلَؼْطــعِ  ؾــَزُم الــرْه َُ ـِ َاختقــاِره زاَل  ،ْرطٌ ـواشــتداَُتف َصــ ،وٓ  فــنن َمْخَرَجــف إػ الــراه

ف َُ ف إلقـف ،ُلزو َُ َه إلقف ظاَد ُلُزو ـْ  ،فنن َردَّ َُ ُِ واحـٍد َــف  فقـف َغـِر إِْذِن أَخـرِ ـُػـُذ َتَصـوٓ  إٓ ِظْتـُؼ  ،رُّ

ـِ  ؿِ  ،الراه َْ َُِصَُّّ َع اإْلِ ؽاَكف اً وُتْمَخُذ قِقؿُتف َرْهـ ،فنكف  ـِ  .ََ ْه ـاُـِ  ظؾقـف  ،وَكسـُبف ،وَك ُل الرَّ وَمْرُش اجْلِ

ْؾَ ٌؼ َف ـِ  ،َُ ْمَكُتف ظذ الراه َُ ـِ اْلــؿُ ق مَاكـٌ  يف ُـِد وه .وُمجرُة ََمَْزكِف ،وَكَػـُف ،و إن َتؾِـَػ َــ غـِر  :ْرَهِ

ْسُؼُط َ لكِـف صـ ،لَل ظؾقفـَتَعدٍّ َـف فل ص َُ ـِـفـوٓ  ُْ ـٌ َجؿقـِع  ،لٌل َــ َد وإن َتؾِـَػ َعُضـف فباقِقـِف َرْهـ

ـِ  ُْ ـِ  ،الدَّ ُْ ـَْػؽُّ َعُضف ََع َؼاِل َعـِض الـدَّ َُ ـِـف ،وٓ  ُْ ـقُز الزُـادُة فقـف دوَن َد ـَ ظــَد اَــِغ وإن رَ  .وََتُ َهـ

ـ محِدمها ،اً مو َرَهـَاُه صق  ،فَقَّفَّ محَدمها ،اً صق  َِ َتـَـَع  .اْكَػؽَّ يف َكصقبِف :فاْشَتْقََّف  َْ ـُ وا ُْ َتك َحـؾَّ الـدَّ ََ و

ـِ  :َـ َوفائِف ـُ َمذَِن لؾُؿْرَهِ َـ  ،مو الَعْدِل يف َقِعـف َاَظـف ،فنْن كاَن الراه ُْ ه ا ،وَوَّفَّ الـدَّ حلـاكُِؿ وإٓ َمْجـَزَ

ـِ  ،ظذ َوفائِف ـَف ،مو َقِع الره ُْ ْػَعْؾ َاَظف احلاكُؿ وَوَّفَّ َد َُ  .[فنن   

   -راـ  :موء راهـ أي :يؼول ،افثبقت واف وام :الرهـ لغ 

   -لبقشي :أي (1)(جب حب خب مب ىب) :ومـف ؿقفف لعوػ ،هق احلبس :وؿقؾ

   -أو مـ ثؿـفو ،يؿؽـ اشتقػوؤه مـفو ،لقثؼي ديـ ععغ :اً صـرظ

   .(تقَؼ  دُـ َعغ) :ققلف

   -وهق لقثؼي ديـ ععغ ،افرهـ مـ ظؼقد افتقثقؼوت

                                 
 (-38: )اد ثر (1)
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   -ؾلظطوين شـقورة ؿقؿتفو أفػو ريول ـرهـ ،إكسون يف ذمتف يل أفػ ريول :َهالف

أن ادرهتـ يستقيف حؼـف مــ افعـغ  ،هذه ؾوش ة افرهـ :(مو َؿـفا ،ُؿؽـ اشتقػا ه َـفا) :ققلف

 -أو مـ ثؿـفو ،ادرهقكي

 :واإلمجاع ،والسـ  ،ظؼد الرهـ جائز َالؽتاب ♦

   -(1)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) :ؿقفف لعوػ :فؿـ الؽتاب -1

ـَ درَظُف ظـَد َُّيقديٍّ  فمك» :^ؾعؾف  :وَـ السـ  -2  -(2)«اً ضعاََـف اصَسى  ،َره

  -وؽره (3)كؼؾف اعـ ؿ امي :واإلمجاع -3

فؽــ صـوحى افـ يـ ٓ يرضــك إٓ  ،يــؾنن اإلكسون ؿ  يؽقن ظــ ه د :والـظر الص قَّ -4

ؾفـق مــ افعؼـقد افةــرظقي افتـل  ،وفقطؿ ـ ظذ حؼـف ،عقجقد رهـ يلخذه إذا مل حيصؾ وؾوء اف يـ

 -إذا لعذر آشتقػوء مـ اد يـ كػسف ،ويستحصؾ مـفو اف يـ ،حتػظ هبو احلؼقق

   -وظغ مرهقكي , ومرهتـ , راهـ :مركان ظؿؾق  الرهـ َلَ  *

   -ـ ظؾقف اف يـم :فالراهـ

   -صوحى اف يـ افذي يطؾى افرهـ :وادرهـ

 -هل افعغ ادرهقكي عقـفام :والرهـ

 ثالثي وً يةسط احلـوعؾي فصحي افرهـ صـروض: 

   :وافقصػ ،واجلـس ،أن يؽقن افرهـ معؾقم افؼ ر -1

   -أصقاع متر شؽري جق  (19)رهـتؽ  :َهلً 

                                 
 (-283: )افبؼرة (1)

 -ظوشةي ح يٌ مـ( 1693« )مسؾؿ»و(، 2996« )افبخوري» أخرجف (2)

 (-362 .12) «افؽبر افةـرح»: اكظر (3)
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ؾـنن ــون  ،يص  افتقثقؼ عـوفرهـ إٓ ععـ  معرؾتـفٕن افرهـ ظؼ  مويل وٓ  :وظؾ  اصساضف ♦

  -ؾنكَّف ٓ حيصؾ افتقثقؼ عف جمفقًٓ 

   -وجـسف ،ووصػف ،فع م معرؾي ؿ ره :ؾال يص  ،وشؽً وً أرهـؽ صـق  :ؾؾق ؿول

 -أن لؽقن افعغ ادرهقكي عو يص  عقعف -2

 ،ؾــقغوافب ،مـــ مجــع افعؼــؾ :وجــوشز افتصـــرف هــق ،أن يؽــقن افــراهـ جــوشز افتصـــرف -3

 -ؾنذا وج ت هذه ؾفق جوشز افتصـرف ،وافرص  ،واحلريي

 -أن يؽقن افرهـ ع يـ ثوعً -4

 -أو عع  ثبقت احلؼ ،,يف صؾى افعؼ  :أي,أن ي ؾع افرهـ مع احلؼ  -5

   -وشـقلا هلذه افةـروط زيودة عقون

ْقُعفا) :ققلف ََ    (.َُِصَُّّ يف كؾ  ظٍغ َُيقُز 

   -ؾؽؾ مو ص  عقعف ص  رهـف ،عقعفيص  إيؼوع افرهـ ظذ ـؾ مو يص  

أو مــ  ،أن افػوش ة ادسؿبي ظذ افرهـ هل أن يستقيف حؼف مـ هـذه افعـغ ادرهقكـي :والعؾ  ♦

 -ؾنن ـوكً افعغ ٓ لبوع ؾنكَّف ٓ يتؿؽـ مـ آشتقػوء ،ثؿـفو إذا لعذر افس اد

ـٍ  وً رهـ ـؾب :َهال ذلؽ  -ٕكَّف ٓ يص  عقعف :ؾال يص  ،ظؾقف ع ي

   (.َؽاَتِ  اْلـؿُ حتك ) :لفقق

 -ٕكف جيقز عقعف :ادؽولى جيقز رهـف

 -هق افذي الػؼ مع شـق ه أن يةسي كػسف مـف عامل مـّجؿ :وادؽات 

ْعَدهاْلـَ  َع ) :ققلف ََ    (.ؼ  و

 -أو عع  ثبقت احلؼ ،,يف صؾى افعؼ  :أي,افرهـ ي ؾع مع احلؼ 

   -رهــل شـقورة ؾقص أؿرضتؽ أفػ ريول ظذ أن ل :َهالف يف صؾ  العؼد
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ًَ مـو  ،شـ د :افؼـرض ؿؾـً فـؽ وعع  أن لؿّ  ،أؿرضتؽ أفػ ريول :َهالف َعد َبقت احلؼ ؿؾـ

 -ؾقص  ،ـذا وً أظطـل رهـ :ؾؼؾً فؽ ،ظـ ي

   -ؾال يص  لؼ مف ظذ اف يـ ،ٕكف لقثؼي ديـ :ؾنن ـون افرهـ ؿبؾ احلؼ ؾال يص 

   -ريول أفػ اً ظذ أن أؿرضؽ ؽ  وً أظطـل افؽتوب رهـ :َهالف

ـٍ َاٍَ  ) :ققلف ُْ    (.ََد

 -وهق افذي فقس ظرضي فؾسؼقط ،يؽقن افرهـ ع يـ ثوعً

  -ظؾقف وً ؾال يص  أن للخذ رهـ ،ؾنن ـون اف يـ ظرضي فؾسؼقط وافػسخ

 :وً ؾـال يلخـذ ظؾقـف رهــ ،ؾـقؿؽـ أن يعجـز كػسـف ؾقسـؼط ،ديـ افؽتوعي ظرضي فؾسؼقط :َهالف

 -وً ثوعت وً ٕكف فقس ديـ

ؾْ ) :ققلف َُ ـِ فؼطو    (.َزُم يف حؼ  الراه

وهـق جـوشز يف  ،ؾؾقس فف افػسخ إٓ عرضــك ادـرهتـ ،يف حؼ افراهـ وً ٓزم اً افرهـ يؽقن ظؼ 

 -ؾؾف افػسخ وفف آشتؿرار ،حؼ ادرهتـ

   -ؾنذا أشؼط افرهـ ؾؼ  أشؼط حؼف ،ٕن احلظ ؾقف فؾؿرهتـ :وذلؽ

ثـؿ ععـ  ذفـؽ  ،ؾرهـف شــقورة وً رهـ وٌ ؾطؾى ظؿر ،أفػ ريول زي  اشت ان مـ ظؿرٍ  :َهال ذلؽ

 -وأظطوه افسـقورة ؾؾف ذفؽ ،أعرأه مـ افرهـ

ـُ ) :ققلف َُِصَُّّ َرْه    (.شاعِ اْلـؿَ و

   -عؾ ظذ شبقؾ افةـققع ،هل افعغ لؽقن عغ اثـغ ؾلـثر ؽر مؼسقمي :ادشاع

   -ومل حي د كصـقى ـؾ واح  مـفو ،مزرظي عغ اثـغ فؽؾ واح  كصػفو :َهالف

 حـؾ إجـؾ ومل يـقِف  اؾـنذ ،ٕكـف يصـ  عقعـف :يصـ  ٕحـ مهو رهــ كصــقبف :ل ادمفػؾقؼق

   -ؾنكـو كبقع كصـقبف مـ ادةوع ،اف يـ
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ـُ ) :ققلف َؿـِف وغِرهاْلـؿَ بقِع غِر اْلـؿَ وَُيقُز َرْه ََ    (.ؽِقِؾ وادقزوِن ظذ 

   -ر ثؿـفأو ظذ ؽ ،شقاًء رهـتف ظذ ثؿـف ،جيقز أن لرهـ ادبقع ؿبؾ أن لؼبضف

لقـؽ آظــ ك حتـك  وً اجعـؾ هـذه افسـؾعي رهــ :ؾؼؾـً ،اصـسيً شـؾعي :َهال رهـف ظذ َؿــف

   -عودول

ؾؼؾـً  ،اصسيً شؾعي مـ زي  افذي يطؾبؽ أفـػ ريـول ؿبـؾ ذفـؽ :َهال رهـف ظذ غر َؿـف

   -لقؽ عوٕفػ افسوعؼيآظـ ك حتك  وً اجعؾ هذه افسؾعي رهـ :فف

أو  ،ومو عقـع عصـػي ،وادع ود ،ذروعواد ،وادقزون ،ادؽقؾ :لؽـ اشتهـك احلـاَؾ  َـ ذلؽ* 

   -(1)ؾفذه إصـقوء ٓ جيقز رهـفو حتك لؼبضفو ,ولؼ م عقون ادسلفي, ،رؤيي متؼ مي ؿبؾ ؿبضف

َُِصَُّّ َرْهـُف) :ققلف    (.وَا ٓ َُيقُز َقُعف ٓ 

ٕن  :ر ذفــؽوؽــ ،ت افؾفــقآٓو ،وافؽؾــى ،ـــوفقؿػ :ـــؾ مــو ٓ جيــقز عقعــف ٓ جيــقز رهـــف

ومـو دامـً ٓ جيـقز  ،افـثؿـ مــ افعـغ ادرهقكـي إذا لعـذر افسـ اد هـل اشـتقػوءافػوش ة مـ افـرهـ 

   -ؾال ؾوش ة مـ رهـفو ،عقعفو

ُدو  صلِحف ـَة والزرَع إَْخَض ؿرَ إٓ الهَّ ) :ققلف َُ  (.ْرِط اْلَؼْطعِ ـَدوِن َص  ،َر قبَؾ 

وافعــى ؿبـؾ كضـجف  ،ــوفثؿر إذا ــون أخضــر ،افثؿرة ؿبؾ ع و صالحفو :اشتهـك َـ هذا* 

   -ؾقص  رهـفو مع أاو ٓ لبوع ،وكحق ذفؽ ،اً ومتقهف حؾق

 ،وً أظطقـؽ هـذا افـزرع افـذي مل يةـت  رهـــ :وؿـول ،اؿـسض مــ زيـ  أفـػ ريــول :َهـال ذلـؽ

   -مع أكف ٓ جيقز عقعف ،ؾقجقز

ق لؾـػ افـزرع ؾنكـف أمو يف افرهـ ؾؾ ،اخلقف مـ لؾػفوهل افـفل ظـ عقعفو ظؾي ٕن  :والعؾ  ♦

 -وإكام خسـر جمرد افتقثؼي ،ٓ يػقت حؼ افرهـ

                                 
 مل مو رع  إػ يػضـل ف ال: ؿبضفو ؿبؾ عقعفو يف وارد وافـفل، ؿبضفو ؿبؾ وفق رهـفو يص  أكف: افثوين افؼقل (1)

 -وافعثقؿغ، لقؿقي اعـ: واختوره، ؼقؾظ ـوعـ: احلـوعؾي ععض عف وؿول، افرهـ يف هذا يؽقن وٓ، يضؿـ
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ـُ إٓ َاْلَؼْبضِ ) :ققلف ؾَزُم الرْه َُ    (.وٓ 

أمـو ؿبـؾ افؼـبض  ،يف حؼ افراهـ إٓ إذا حصؾ مـ ادرهتـ ؿبض افرهـ وً افرهـ ٓ يؽقن ٓزم

   -عؿجرد افعؼ  وً ؾال يؽقن ٓزم

وفؽــ  ،والػؼو ظذ افـرهـ ،ى مـف رهـ شـقورةوضؾ ،أفػ ريول اً أؿرض زيٌ  ظؿر :َهال ذلؽ

ٕكـف ٓ  :وأو ؽرمهـ ،جـورةإأو  ،ؾؾؾراهـ أن يتصــرف ؾقفـو عبقـع ،ؾام دام مل يؼبض افرهـ ،مل يؼبض

 -يؾزم إٓ عوفؼبض

وفق ـون افـرهـ يؾـزم عـ ون ؿـبض مل يؽــ يف  ،(1)(پ ڀ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ ♦

 -(2)ذـر افؼبض ؾوش ة

  -وفؼبضعوهل أن افرهـ يؾزم  ،ؾ مسلبي ظذ ادسلفي ادتؼ مي* شـقذـر أن مسوش

  (.ْرطٌ ـواشتداَُتف َص ) :ققلف

ؾؾق ؿـبض افـرهـ  ,يف فزوم افرهـ أن اشت امي افؼبض صـرطٌ  :أي,افضؿر يعقد إػ افؼبض 

 -ؾنن افؾزوم يزول ،ثؿ رده ظذ افراهـ ،مثالً  وً يقم

 ،ؾنن فزوم افرهـ يـزول ،ظذ زي  وهو ظؿرم ردّ وعع  يق ،ورهـ شـقورلف ظـ  ظؿر زي ٌ  :َهالف

   -ولصـرؾف صحق  ،ؾؾزي  حقـفو افتصـرف يف افسـقورة عبقع أو ؽره

ف) :ققلف َُ ـِ َاختقاِره زاَل ُلزو    (.فنن َمْخَرَجف إػ الراه

ؾـنن  ،ومل جيـز عـذفؽ ،عوختقـوره فق أن ادرهتـ أظطـك افـراهـ افعـغ ادرهقكـي ـوفســقورة مـثالً 

 -إذ ٓ ع  مـ اشت امي افؼبض :رهـ يزولفزوم اف

ف إلقف) :ققلف َُ َه إلقف ظاَد ُلُزو    (.فنن َردَّ

   -ؾنكف يعقد فزوم افرهـ ،فق أن ادرهتـ رّد افعغ ادرهقكي مرة أخرى فؾراهـ

                                 
 (-283: )افبؼرة (1)

 -افعثقؿغ واختورهو، يؼبض مل وفق، عوفعؼ  ٓزموً  يؽقن افرهـ أن: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)
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يـقم  وٌ ثـؿ ردهـو ظؿـر ،فقستخ مفو :ثؿ ردهو ظؾقف يقم إح  ،وزي  ارهتـ شـقورة ظؿر :َهالف

   -م افرهـ يعقدؾنن فزو ،إرععوء

ـُْػُذ َتَص ) :ققلف َُ ُِ واحٍد َـف  فقف َغِر إِْذِن أَخرِ ـوٓ     (.رُّ

 :وهق ٓ َيؾق َـ حآت ،أصور إػ حؽؿ افتصـرف عوفعغ ادرهقكي حول افرهـ

   :ؾفذا ،وكحقه ،أو وؿٍػ  ،أو هبي ،عقع :افتصـرف عام يـؼؾ ادؾؽقي مـ :إوػ

 -وٓ كػوذ فف ،وضؾؾفق ع ،إن ـون مـ ادرهتـ -أ

 -ؾقص  ،إٓ إن أذن فف ادرهتـ ،ؾفق عوضؾ ,وهق صوحى افسؾعي,إن ـون مـ افراهـ  -ب

ؾـال يصـ  حتـك  ،وإظـورة افســقورة ،ـتلجر افبقً ،افتصـرف يف مـوؾع افعغ ادرهقكي :الهاكق 

 -ظذ هذا يتػؼ افراهـ وادرهتـ

ـِ ) :ققلف َُِصَُّّ َع اإْلِ  ،إٓ ِظْتُؼ الراه ؽاَكف اً وُتْمَخُذ قِقؿُتف َرْهـ ،َْؿِ فنكف  ََ.)   

   -ؾقص  إظتوؿف مع اإلثؿ ،وً إظتوق افراهـ فؾعغ ادرهقكي إن ـون رؿقؼ :الهاله 

ٕكـف لصــرف يف افعـغ ادرهقكـي عـام  :ويـلثؿ ،وافعتؼ مبـل ظذ افســرايي ،أكف موفؽ :والعؾ  ♦

ٕكـف ؾـقت حـؼ ادـرهتـ مــ  :  ادـرهتـوبعـؾ مؽوكـف يف يـ ،ولمخذ مــف ؿقؿتـف ،يسؼط حؼ ادرهتـ

 -(1)قثؼيتاف

ـِ ) :ققلف ْه ْؾَ ٌؼ َف ،وَكسُبف ،وَك ُل الرَّ َُ ـاُِ  ظؾقف     (.وَمْرُش اجْلِ

  :وي خؾ يف ذفؽ أمقر ،ـؾ مو يتػرع مـ افرهـ ؾنكف يؾحؼ عف

وثؿـرة  ،ـقٓدة افةوة :وافـامء ادـػصؾ ،ولعؾؿ افصـعي ،ـوفسؿـ فؾةوة :افـامء ادتصؾ :إول

 -افةجرة

 -ـلجرة افسـقورة ادمجرة :ـسبف :الهاين

                                 
، عوفعؼ  اإليػوء خالف هذا وٕن، رشقفف وٓ اهلل أمر ظؾقف فقس ٕكف: عوضؾ وافتصـرف، يـػذ ٓ أكف: افثوين افؼقل (1)

 -افعثقؿغ رجحفو
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  -وكحق ذفؽ ،ـسـقورة ص مً ؾلخذ أرش افص مي :أرش اجلـويي ظؾقف :الهالث

  -فقؾوء اف يـ إذا عقع وويبوع معف ،ومعف وً ؾتؽقن رهـ ،ؾؽؾ هذه إمقر لؾحؼ عوفعغ ادرهقكي

ـِ ) :ققلف ْمَكُتف ظذ الراه َُ    (.ََمَْزكِفوُمجرُة  ،وَكَػـُف ،و

  اً أمقر (موفؽ افعغ ادرهقكي)يتقػ افراهـ:  

   -إن احتوجفو ،وـسقة ،وصـراب ،مـ ضعوم :ممكي افرهـ -1

   -وممكي بفقزه ،وً إن ـون رؿقؼ :ـػـف فق موت -2

ادخـزن  ؾـلجرة ،أو أٔت ،رزٍ أـلـقـوس  :إػ اشـت جور خمـزن وً فـق ــون لتوجـ :أجرة خمزكف -3

 -فو لؽقن ظذ افراهــؾ وادمكي

ـُ َــ صـاحبِِف » :وً مرؾقظـ ح يٌ أ  هريرة  :والدلقؾ ♦ ه غَؾـُؼ الـرَّ ُُ َلـُف  ،َرهـَـفُ  الـذيٓ 

فُ  ،غـُؿفُ  َُ  -(1)«وظؾْقِف غر

عؾ لؽقن  ،فؽـ ٓ يستؼؾ هبو ,أو مـػصؾي ،زيودلف شقاًء ـوكً متصؾي :أي,ؾؽام أن فف ؽـؿف 

   -وهالـف ،كػؼتف :غرم أيؾؽذا ظؾقف اف ،لقثؼي مع افعغ ادرهقكي

ـِ اْلـؿُ وهق مَاكٌ  يف ُِد ) :ققلف   (.ْرَهِ

   -افرهـ أموكٌي يف ي  ادرهتـ

ـُ َـ صـاحبِِف الـذي َرهـَـفُ » :مو لؼ م مـ ح يٌ أ  هريرة :واف فقؾ ه غَؾُؼ الرَّ ُُ  ،َلـُف غـُؿـفُ  ،ٓ 

فُ  َُ  -(2)«ظذ الَقِد َا مَخَذْت حتك تمّدُفِ » :وح يٌ ،«وظؾْقِف غر

                                 
« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 33 .3« )اف ارؿطـل»و(، 5934« )حبون اعـ»و(، 1478« )افةوؾعل» أخرجف (1)

 ظـ  احل يٌ وهذا»(: 439 .6) «افتؿفق » يف افز ظب  اعـ ؿول(، 6.39« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.51)

 -«يعؾؾقاو اؿؾن، ـثرة جفوت مـ وصؾ ؿ  ـون وإن، مرشؾ عوفـؼؾ افعؾؿ أهؾ

 اعـ»و(، 5.333« )افـسوشل»و(، 1266« )افسمذي»و(، 3561« )داود أعق»و(، 33.277« )أَ » أخرجف (2)

« افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.47« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 1924) «اجلورود اعـ»و(، 2499« )موجف

 (-3737« )اجلومع ضعقػ» يف إفبوين وضعػف(، 6.99)
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 -ؾصور أموكي يف ي ه ،ٕكف ؿبضف عنذن افراهـو

   (.لَل ظؾقفـإن َتؾَِػ َـ غِر َتَعدٍّ َـف فل ص) :ققلف

  أو ؾرط ،أكف ٓ يضؿـ إذا لؾػً إٓ إذا لع ى :حؽؿ هذه إموكي- 

   -ـام فق اشتعؿؾ افسـقورة ادرهقكي ،ؾعؾ مو ٓ جيقز :والتعدي

   -ؾتؾػ ،وً افؽتوب ؾقام حيػظ عف ظرؾـام فق مل حيػظ  ،لرك مو جيى :والتػرُط

 -ؾنكف ٓ يضؿـ ،أمو إذا مل يتع  ومل يػرط

ْسُؼُط َ لكِف ص) :ققلف َُ ـِفـوٓ  ُْ    (.لٌل َـ َد

وٓ يسؼط مـ  ،ؾنكف ٓ يضؿـ ،أو لػريط مـف ،أو هؾؽً ع ون لع    ،إذا لؾػً افعغ ادرهقكي

 -أو ؾرط ،إٓ إذا لع ى ،ٓ يضؿـوإمغ  ،ٕكف أمغ :وذلؽ :ديـف صـلء مؼوعؾ هالـفو

ـِ ) :ققلف ُْ ـٌ َجؿقِع الدَّ    (.وإن َتؾَِػ َعُضف فباقِقِف َرْه

ؾـنن افســقورة افبوؿقـي لبؼـك  ،ؾتؾػـً واحـ ة ،ـسـقورلغ ،وً رهـ اً زي  رهـ ظؿر :صقرة ادسلل 

   -ٕن اف يـ ـؾف متعؾؼ عجؿقع أجزاء افرهـ :وذلؽ :عجؿقع اف يـ وً رهـ

   -عجؿقع اف يـ وً عؾ يبؼك أخر رهـ ،بؼك كصػ اف يـ فقس فف لقثؼيإكف ي :وٓ كؼقل

ـِ ) :ققلف ُْ ـَْػؽُّ َعُضف ََع َؼاِل َعِض الدَّ َُ    (.وٓ 

حتـك  وً ؾناـو لبؼـك رهــ :وؿ  رهـ شـقورة ععةـرة آٓف ،فق ش د ـؾ اف يـ وعؼل ريول واح 

 -يس د افؽؾ

ؾـنن افـرهـ مل  ،دام عؼل صـلء مـ افـ يـ ؾام ،أن اف يـ متعؾؼ عجؿقع أجزاء افرهـ :والعؾ  ♦

   -يتحرر

ـِف) :ققلف ُْ قُز الزُادُة فقف دوَن َد    (.وََتُ

 :يتعؾؼ عوفزيودة يف افرهـ صقرلون

ٕكــف زيــودة  :ؾقجــقز :لقثؼــف فـ يـ افــرهـ إول :أ. أن يضـقػ إػ افــرهـ إول رهـــًو آخــر

 -لقثقؼ
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 -مع افسـقورة اً رهـف ظب ثؿ عع  ذفؽ  ،ٕجؾ ديـ ظؾقف :رهـف شـقورةً  :َهالف

ؾـال  :ويؽـقن رهــف هـق كػـس رهــ افـ يـ إول ،أن يضقػ إػ اف يـ إول ديـًو آخـر ب.

 -جيقز

 :ؾـال جيـقز أن يـلا ععـ  ذفـؽ ويؼـقل ،ٕجؾ ديـ ظؾقف وهق أفـػ ريـول :رهـف شـقورة :َهالف

   -افسـقورة ظـ إفػغ قوافرهـ ه ،أخرىأفػ ريول  أؿرضـل

   -(1)ةغؾادةغقل ٓ يُ أن  :والؼاظدة ،رهـ مةغقل عودبؾغ إولأن اف :والعؾ  ♦

ـَ ظـَد اَـِغ صق ) :ققلف    (.فَقَّفَّ محَدمها ،اً وإن َرَه

أو  ،وً عقتـ وً ورهــفام مجقعـ ،ٓفآاؿسض لؿٌ  مـ زيٍ  وظؿٍرو ـؾ واح  مخسـي  :صقرة ادسلل 

ويبؼـك كصـػ افبقـً  ،يلخذ كصػف ؾؾف أن ،ؾنكف يـػؽ كصػ افرهـ ،ثؿ ش د فعؿرو كصـقبف ،وً أرض

 -وً أخر مرهقك

 -اً مـفام افـصػ مـػرد ؾؽلكف رهـ ـالً  ،ٕن افعؼ  افقاح  مع اثـغ عؿـزفي ظؼ يـ :والعؾ  ♦

ـ محِدمها ،اً مو َرَهـَاُه صق ) :ققلف َِ    (.اْكَػؽَّ يف َكصقبِف :فاْشَتْقََّف 

ــؾ واحـ  مخسـي  ،مــ صـوف زيـ  وظؿـرو اؿسضـو  ،ظؽـس ادسـلفي افسـوعؼي :صقرة ادسلل 

ؾـنذا شـ د أحـ مهو ديــف ؾنكـف يـػـؽ كصــقبف مــ  ،ـلرض عقــفام وً يؿؾؽوكف مجقع وً ورهـوه صـق  ،ٓفآ

 -افرهـ

َتـََع َـ َوفائِـف) :ققلف َْ ـُ وا ُْ َتك َحؾَّ الدَّ ََ ـِ  :و ـُ َمذَِن لؾُؿـْرَهِ مو الَعـْدِل يف َقِعـف  ،فـنْن كـاَن الـراه

ـَ  ،َاَظف ُْ    .(وَوَّفَّ الدَّ

هل أن ادرهتـ يتؿؽـ مـ أخذ حؼف مـ افـراهـ إذا مل يسـ د عـوفرجقع إػ افعـغ  :فائدة الرهـ

   -ادرهقكي ظـ ه

                                 
 وهق، صـرظوً  ذفؽ يف لظقر وٓ، احلؾ وإصؾ، افطرؾغ عرضـك ٕكف: اف يـ يف افزيودة جيقز: وينافث افؼقل (1)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: ورجحف، وافةوؾعقي، ادوفؽقي مذهى
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ـُ وشـ ّ  ،إجـُؾ  حـّؾ  ؾـننْ  ،اف يـ وجـى افسـ اد مبوصــرة ؾنذا حّؾ  :وَـاًل ظذ هذا •  د افـراه

   :ؾال خيؾق مـ حوٓت ،ؾنن امتـع مـ افقؾوء وافس اد ،ؾؼ  اكتفك إمر

ـُ  :ال  إوػاحل    -ؾنكف يبقعفو :عوفبقع ؾع لِ فأو  ،ؿ  أذن فؾؿرهتـ أن يؽقن افراه

 -هق مـ الػؼو أن لؽقن افعغ ادرهقكي ظـ ه :والعدل

ه احلاكُِؿ ظذ َوفائِف) :ققلف ـِ  ،وإٓ َمْجَزَ    (.مو َقِع الره

ؾـنن  ،سف افعغ ادرهقكـيوٓ يبقع هق عـػ ،وٓ افع ل عوفبقع ،أن ٓ يلذن فؾؿرهتـ :احلال  الهاكق 

ر عــزَّ وإن أدى ذفــؽ إػ أن يُ  ،أو افبقــع فؾعــغ ادرهقكــي وافســ اد مـفــو ،احلــوـؿ جيــزه ظــذ افســ اد

 -ؾنكف يعّزره :عحبس أو ؽره

ـَف) :ققلف ُْ ْػَعْؾ َاَظف احلاكُؿ وَوَّفَّ َد َُ  .(فنن   

ويـقيف افـ يـ مــ  ،افـرهـويبقـع  ،ؾـنن احلـوـؿ يتـ خؾ :أن يؿتـع عع  ـؾ هـذا :احلال  الهاله 

   -وهذا مـ صالحقوت احلوـؿ ،ؿقؿتف

أخـذ ؿـ ر  وإن ـوكً أـثـرَ  ،ؾنن ـوكً ؿقؿتفو مسوويي فؾ يـ أخذه ،ؾنذا عقعً افعغ ادرهقكي

 -وإن ـوكً أؿؾ رجع عوفبوؿل ظذ ادرهتـ ،افبوؿل ظذ افراهـ وردّ  ،ديـف
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

ـ ا] ََ َػَؼا ظؾقفوُؽقُن ظـَد  بِْع إٓ َـَْؼِد البَؾدِ  ،تَّ َُ ـَ فَتؾِـَػ  ،وإن َمذَِكا لف يف البقِع    وإن َقـَبَض الـهَؿ

ـِ  ـِ إػ  ،يف ُِده فِؿـ َ  ِن الراه َظك َدْفَع الهؿ ـِ اْلـؿُ وإن ادَّ ق ـَـ َ  ،فـَلْكَؽَره ،ْرَهِ ََ ـْ َُ ُضـقِر  ،وٓ  و  ُؽـ

ـِ  ـَ  ،الراه ـُ َرَط إـوإن َص  .كقكقؾٍ  ،َ ِؿ ُْ ـف يف َوقـِ  كـذا وإٓ  ،ٓ َقَعـف إذا َحـؾَّ الـدَّ مو إن جـاَله ََ ؼ 

ـُ لف ـ :فالره َُِصََّّ الشَّ ـِ  .ْرُط وْحـَدهـ   ـِ والـره ُْ ـِ يف َقـْدِر الـدَّ ؼبـُؾ قـقُل الـراه ُُ ه ،و ويف كقكِـف  ،وَرد 

َِ  ،اً ٓ ََخْر ،اً ظصر ـف ،ِسفظذ كػ َؾ بِ قُ  ،مو مكف َجـَك ،هغرِ  َؾُؽ وإن َمَقرَّ مكف  إٓ  ،وَحَؽـَؿ َـنقراِره َعـُد َفؽَّ

َقف  َُُصد  ـُ اْلـؿُ من   .[ْرَهِ

 -هق يف عقون مـ يؽقن افرهـ ظـ ه هذا افػصُؾ 

َػَؼا ظؾقف) :ققلف ـ اتَّ ََ    (.وُؽقُن ظـَد 

ــف لعــوػ ،ؾؼــ  يؽــقن ظـــ  ادــرهتـ ،افــرهـ يؽــقن ظـــ  مـــ الػؼــو ظؾقــف پ ) :ـــام يف ؿقف

ٌٍ  وؿـ  يؽـقن ظــ  صـخصٍ  ،ظــ  افـراهـوؿـ  يؽـقن  ,مـ ادـرهتـ :أي, (ڀ يتػؼـون  ثوفـ

 -افع ل :ويسؿقف افعؾامءُ  ،ظؾقف

بِْع إٓ َـَْؼِد البَؾدِ ) :ققلف َُ    (.وإن َمذَِكا لف يف البقِع   

ؾنكـف ٓ يبقـع إٓ عوفـؼـ  ادسـتعؿؾ  ،إذا أذن افراهـ وادرهتـ فؾع ل ادقدع ظـ ه أن يبع افـرهـ

  -ؾال يبقع عوف وٓر مثالً  ،افريول :َهالف ظـدكا ،يف افبؾ 

   -عغ افـوس ؾفق ادت اوُل  ،ظك فرواجف وعقعفأن هذا أدْ  :والعؾ  ♦

ــقد ــ ة كؼ ــ  عع ــومؾقن يف افبؾ ــوس يتع ــون افـ ــنن ـ ــثالً  :ؾ ــ راهؿ م ــ كوكر واف ــول  ،ـوف أو عوفري

   -ؽذاوه ،ويـ مـ افريوٓت عوع هبؾنذا ـون جـس اف َ  ،يـؾنكف يبقع عام هق مـ جـس اف َ  ،واف وٓر

ـِ ) :ققلف ـَ فَتؾَِػ يف ُِده فِؿـ َ  ِن الراه   (.وإن َقَبَض الهَؿ

 -ؾرطأو  ،ؾال يضؿـ إٓ إذا لع ى ،ٕكف ؿبض ادول عنذن ادوفؽ :افع ل أمغ
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 ،ؾتؾػ افثؿـ يف يـ ه عـال لعـٍ  وٓ لػـريط ،فق ؾرضـو أن افع ل عوع وؿبض افثؿـ :فعذ هذا •

 -ؾنن افضامن يؽقن ظذ افراهـ

   -عوع افرهـ ووضع ادول يف مؽون آمـ عوفبقً ؾوحسق ومعف ادول :هال ذلؽَ

ـُ  ،أن افع ل فقس إٓ وــقالً  :والعؾ  ♦ ؾقؾـزم  ،زال يف ذمـي افـراهـ فؾؿـرهتـ مـوو عـوٍق  وافـ ي

   -افراهـ أن يسؾؿ ادرهتـ افثؿـ واف يـ

ـِ إػ ) :ققلــف ــَع الــهؿ َظــك َدْف ـــؿُ وإن ادَّ ـِ اْل ــ َ  ،فــَلْكَؽَره ،ْرَهِ ق ـَ ََ ـِ  ،وٓ  ــراه ـْ َُ ُضــقِر ال  ،و  ُؽــ

ـَ     (.كقكقؾٍ  ،َ ِؿ

ؾـنن ــون فـف عقــي  ، ادرهتـ حؼف مـ افثؿـ ؾـلكؽر ادـرهتـإذا ادظك افع ُل أكف عوع افسؾعي ووّف 

   :فل َيؾق َـ حالتغ ،وإن مل يؽـ ثؿي عقـي وصفقد ،ظؿؾ هبو

حقـٌ مل يلخـذ  ،طٕكـف ؾـرّ  :يضـؿـ افعـ ل ؾـننّ  :أن ٓ يؽقن اف ؾع عحضقر افـراهـ :إوػ

أو  ،وإمـغ يضـؿـ إذا لعـ ى ،ومل جيعـؾ افقؾـوء عحضـقر افـراهـ ،ومل ُيةـف  ،وثقؼي ظذ ادـرهتـ

   -ؾرط

وــون يف  ،افقـقـؾ يف ؿضـوء افـ يـ إذا مل ُيةـف  يف دؾـع افـ يـ وشـ اده :وَهؾف يف هذا احلؽـؿ

 -ؾلكؽر اف اشـ ،ؽقبي مقـؾف

إذ  :وً ٕكـف ٓ يعـ  مػرضـ :مل يضـؿـ افعـ ل : ْ ومل ُيةـفِ  ،ضقر افراهـإذا ـون اف ؾع عح :الهاكق 

 -أموم افراهـ فُ وه حؼَّ وؾّ 

 :ؾؼول ،ثؿ لؽؾؿ ادمفػ ظـ افةـروط يف ظؼ  افرهـ *

ـُ ـوإن َص ) :ققلف ُْ َُِصََّّ الشَّ ...َرَط إٓ َقَعف إذا َحؾَّ الدَّ  (.ْرُط وْحَدهـ  

، (ڑ ک) :ظؿـقم ؿقفـف لعـوػ :والـدلقؾ -إصؾ يف افةـروط يف ظؼ  افرهـ افصـحي

   -(1)«ْسؾُِؿقَن َظَذ صـروضِِفؿْ اْلـؿُ » :وح يٌ

                                 
« افؽومؾ» يف ظ ي واعـ(، 5991) «حبون اعـ»و(، 637) «اجلورود اعـ»و(، 3594) «داود أعق» أخرجف (1)

(، 6.63« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.49« )ادست رك» يف واحلوـؿ(، 2899« )اف ارؿطـل»و(، 6.2988)

 (- 9.376« )ادجؿقع» يف افـقوي وصححف
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 -دل افةورع ظذ عطالكف وً إٓ صـرض ،ؾال يؿـع مـ صـرط

   :ؾوفةـروط يف ظؼ  افرهون ؿسامن :وظذ هذا •

   -وهل إصؾ يف افةـروط ،صـروط صحقحي :الؼسؿ إول

 -أو ظـ  ؽره ،أو لؽقن افعغ ظـ  افع ل ،  معغأن يؽقن افس اد يف عؾاصسط  :َهالف

وهــو ذــر  ،وهل مو إذا خوفػ افةـرط افةـرع ومؼتضـك افعؼ  ،ؾوش ة صـروطٌ  :الؼسؿ الهاين

 :ومثوفغ ،وذـر صقرلغ ،ادمفػ افةـروط افػوش ة

 :ؾفـذا صــرط ؾوشـ  ،إذا صـرط افـراهـ ظـذ ادـرهتـ أٓ يبقـع افـرهـ ظــ  حؾـقل إجـؾ (1

ؾؿؼتضــك افعؼـ  أن افـراهـ إذا مل يـقف  ،دؼتضـك افعؼـ  ,اشتقػوء افثؿـ مـ افرهـ  :أي ,ؾولف دـو

ـُ    -وُأخذ مـ ثؿـف ،اف يـ عِقَع افره

 -ؾفذا افةـرط ؾوش  ٓ يص 

ـُ لف) :ققلف ف يف َوقِ  كذا وإٓ فالره َُِصََّّ الشَّ  :مو إن جاَله ََ ؼ     (.ْرُط وْحَدهـ  

وإٓ ؾـنن  ،يف وؿـً ــذا ,وهـق افـ يـ,ظذ افراهـ أكف إذا جوءه عحؼـف إذا صـرط ادرهتـ  (2

   -افرهـ حقـفو يؽقن فؾؿرهتـ

   -ويبؼك افرهـ ع ون هذا افةـرط ،ؾقبطؾ افةـرط ،ؾفذا افةـرط ؾوش  ٓ يص 

 :وً مرؾقظـ  يف حـ يٌ أ  هريـرة افـفل ظــف أن هذا هق ؽؾؼ افرهـ افذي ورد :والعؾ  ♦

ـُ » ه غَؾُؼ الرَّ ُُ  -(2)ـام ؾسـره اإلموم أَ  ،(1) «...َرهـَفُ  الذيَـ صاحبِِف  ٓ 

ومـ هق افذي يؼـ م  ،مـ آختالؾوت افتل لؼع عغ افراهـ وادرهتـ اً ثؿ ذـر ادمفػ صقر *

 -ؿقفف يف هذه آختالؾوت

                                 
« ادست رك» يف واحلوـؿ(، 33 .3« )اف ارؿطـل»و(، 5934« )حبون اعـ»و(، 1478« )افةوؾعل» أخرجف (1)

 ظـ  احل يٌ وهذا»(: 439 .6) «افتؿفق » يف افز ظب  اعـ ؿول(، 6.39« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.51)

 -«يعؾؾقاو ؾناؿ: ـثرة جفوت مـ وصؾ ؿ  ـون وإن، مرشؾ عوفـؼؾ افعؾؿ أهؾ

 مـف وأخذ عّؼوًٓ  ألك أَ  أن ورد وؿ ، جوشز هق عؾ، افةـرط يبطؾ ٓ أكف: ؾعؾف مـ أَ  ظـ افثوكقي افروايي (2)

 -وافعثقؿغ، لقؿقي اعـ: واختوره، فؽ ؾوفـعالن وإٓ عحؼؽ ج تؽ إن: فف وؿول، ظـ ه كعؾقف ووضع، حقاشٍ
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ـِ ) :ققلف ُْ ـِ يف َقْدِر الدَّ ؼبُؾ ققُل الراه ُُ    (.و

ـٌ  :علن ؿول ادرهتـ ، يـإذا اختؾػ افراهـ وادرهتـ يف ؿ ر اف -1 وؿـول  ،عـلفػ ريـول هذا رهـ

 -ؿقل افراهـ مع يؿقـف ُؾ ؼبَ ؾقُ  ،عخؿسامشي ريول :افراهـ

هـذا افـ يـ  :وؿـول ،عـلفػ ريـول وٌ جـوء ظؿـر ودو جوء إجـُؾ  ،وزي  رهـ شـقورة ظؿر :َهالف

ـُ  :ؾؼول زي  ،افذي رهـً عف افسـقورة   -وؿقل افراهـ ظؿر ُؾ ؼبَ ؾقُ  ،أفػون عؾ اف ي

   -وإصؾ عراءة افذمي ،أن افراهـ ُمـؽٌِر فؾزيودة افتل ي ظقفو ادرهتـ :والعؾ  ♦

ـ مكؽرَ » :^فؼقفف  :واصسضـو افقؿغ ََ  -(2()1)«والقؿُغ ظذ 

ـِ ) :ققلف  (.والره

وؿـول  ،كحــ الػؼــو أن لرهـــل شــقورلغ :علن ؿول ادرهتـ مـثالً  ،إذا اختؾػو يف ؿ ر افرهـ -2

   -مع يؿقـف ،ؾوفؼقل ؿقل افراهـ ،ورة واح ةعؾ شـق :افراهـ

   -وإصؾ عراءة افذمي ،وخيتؾػون يف افثوكقي ،ٕاام يتػؼون ظذ واح ة

ه) :ققلف  (.وَرد 

ؾوفؼقل ؿـقل  ،مل لرده :وؿول افراهـ ،رددلف إفقؽ :علن ؿول ادرهتـ ،إذا اختؾػو يف رد افرهـ -3

   -ٕن إصؾ ظ م افرد :افراهـ مع يؿقـف

 (.اً ٓ ََخْر ،اً ويف كقكِف ظصر) :ققلف

 :وؿـول افـراهـ ،ؾـع افػسـخ اً ـون افرهـ مخر :ؾؼول ادرهتـ مثالً  ،إذا اختؾػو يف كقع افرهـ -4

   -وإصؾ يف ذفؽ افسالمي ،ٕكف ُمـؽِره :ؿقفف مع يؿقـف ُؾ ؼبَ ؾقُ  ،ؾال ؾسخ اً عؾ ـون ظصـر

                                 
، ظبوس اعـ ح يٌ مـ( 19.427« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 189) «اف يوت» يف ظوصؿ أ  اعـ أخرجف (1)

 (-1498« )افبؾقغ» يف حجر اعـ وصححف

 اعـ: واختوره، موفؽ ؿقل وهق، افرهـ يؿقؿ مـ أـثر ي ع مل مو، يؿقـف مع ادرهتـ ؿقل افؼقل أن: افثوين افؼقل (2)

 -افؼقؿ واعـ، لقؿقي



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
222 

وذـر ادمفـػ صـقرلغ مــ صـقر  ،افرهـثؿ ذـر ادمفػ مو يتعؾؼ عنؿرار افراهـ عام يبطؾ  *

 :ؾؼول ،افرهـ ُؾ بطِ إؿرار افراهـ عام يُ 

َِ ) :ققلف ـف ،ظـذ كػِسـف َؾ بِ قُ  ،مو مكف َجـَك ،هغرِ  َؾُؽ وإن َمَقرَّ مكف  إٓ من  ،وَحَؽـَؿ َـنقراِره َعـُد َفؽَّ

َقف  ـُ اْلـؿُ َُُصد   (.ْرَهِ

إن افســقورة  :وؿول ،ة ثؿ جوء عع  ذفؽـام فق رهـف شـقور ،إذا ادظك أن افرهـ فقس فف :إوػ

   -فقسً يل ُتؽـهَ افتل رَ 

إمـو عـوفـػس  ،ثؿ ادظك افراهـ أن افرؿقؼ ـون ؿ  جـك ظذ آخر ،وً إذا ـون ادرهقن رؿقؼ :الهاكق 

ؾنذا أؿر افراهـ عؿثـؾ هـذا  ،,وافعب  إذا جـك ؾنن اجلـويي لتعؾؼ عرؿبتف, أو عودول ،أو عام دوكف ،عؼتؾٍ 

   :ؾال تؾق ادسلفي مـ حوفتغ ،افرهـعو يبطؾ 

ويلخـذ  ،حقـفو يـتفل إمـرؾ ،افرهـ فقس فؽ ،أكً صودق :يؼقلـلن  :ادرهتـ فُ ؿَ    َص أن يُ  (أ

 -ويرده ظذ مـ أؿّر عف فف ،افرهـ

   -وٓ ُكؾزم ادرهتـ أن يؼبؾ ،ؾنكـو كؼبؾ إؿرار افراهـ ظذ كػسف :فُ ؿَ    َص أن ٓ يُ  (ب

   -عؾ فزي  ،ؿ  أؿررت أن افسـقورة فقسً فؽ :ؾراهـوظذ هذا كؼقل ل •

ٓعـ  أن  :وإذا اكػـؽ افـرهـ عسـ ادك فؾـ يـ ؿؾــو ،لبؼك افســقورة مرهقكـي ظــ  ادـرهتـ :إذن

 -أمو أن ؾال ،لرجعفو دـ أؿررت أاو فف وهق زي 

ذ هـذا وحـؼ ادـرهتـ شـوعؼ ظـ ،ٕن هذا يمدي إػ إعطول حؼ ادرهتـ :وإكام مل كلذن فف أن يرده

 -اإلؿرار ؾقتؼ م
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

[ ُُ ْرَكَ  َا  َُ ـِ من  ُؾَ   ،ركُ  ولِْؾُؿْرَهِ  .ُ  ََؼْدِر َكَػَؼتِف َل إِْذنٍ ؾَ َا َُيْ  وََيْ

ـِ ََع إَؽاكِف  ـِ َغِر إذِن الراه ْه ْرِجـعْ  ،وإن َمْكَػَؼ ظذ الرَّ َُ َُسـتْلذِن ،وإن َتَعـّذَر َرَجـعَ  ،    ولـق   

ا ،احلاكؿَ  ستْلَجَرٌة َهَرَب َر ُّ َُ ـَره َـل إذنٍ  ،وكذا َودُعٌ  وَدَوابُّ  ـُ فَعؿَّ َرَجـَع َآَلتِـف  ،ولـق َخـِرَب الـره

 .[فؼطْ 

   -هذا افػصؾ ظؼ ه ادمفػ يف عقون حؽؿ آكتػوع عوفعغ ادرهقكي

   :أن اكتػوع ادرهتـ عوفعغ ادرهقكي مـ حقٌ اجلؿؾي فف حوفتون :واظؾؿ •

 -وؿ  َأِذن ،مؾؽ متؾقؽف وً ومـ مؾؽ صـق  ،فؾؽُ ٕكف مِ  ،ؾقجقز ،أن يؽقن عنذن افراهـ :ػإو

 -أو ؽره ،ؿٍ ؾَ أو ديـ َش  ،ـثؿـ عقع ممجؾ ،وهذا إذا ـون شبى افرهـ ؽر افؼرض

ٕن ــؾ  :وذلؽ :وفق أذن فف ،ؾال جيقز آكتػوع عوفرهـ ،أمو إن ـون شبى افرهـ هق افؼرض

 -رعوؾفق  وً ؿرض جّر كػع

   -فظفقرهو :ر هلو ادصـػـوهذه احلوفي إوػ مل ية

ْرَكَ  َا ُُ ) :ققلف َُ ـِ من  ُؾَ   ،ركُ  ولِْؾُؿْرَهِ    (.ُ  ََؼْدِر َكَػَؼتِف َل إِْذنٍ ؾَ َا َُيْ  وََيْ

   :ؾفذا فف حوفتون :أن ٓ يؽقن عنذن افراهـ :الهاكق 

آكتػـوع عـودرهقن عؼـ ر افـػؼـي افتـل  ؾـنن فـف :وً أو مرـقعـ ،وً لؾقعـ وً أن يؽقن افرهـ حققاك -1

   -يـػؼفو ظؾقف

ْرُهقكـ» :وً مرؾقظـ ح يٌ َأِ  ُهَرْيَرَة  :والدلقؾ ♦ ََ ْرَكـُ  َِـََػَؼتِـِف إَِذا َكـاَن  ُُ ـُ  ،اً الظفـر  َوَلـَب

ْرُهقك ََ ُُشـرُب َِـََػَؼتِِف إَِذا َكاَن  ر   َُشــرُب الـََّػَؼـ ُ  ،اً الدَّ ْرَكـُ  َو َُ ؾقلخـذ عؼـ ر مـو يـػـؼ  (1)«َوَظَذ الَِّذي 

 -ومو كؼص ظود عف ظذ افراهـ ،فؾرهـ وً لبع ،فؾعغ ادرهقكي هُ ومو زاد ردّ  ،ظؾقف

                                 
 (-2511« )افبخوري» أخرجف (1)
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ـُ  -2  ،وافثــقب ،وافســـقورة ،وادتــوع ،ـوفــ ار :يوٓ حيتــوج دمكــ ،حقــقانٍ  ؽــرَ  أن يؽــقن افــره

َٓ َكْعَؾـُؿ يِف َهـَذا » :ؿـول اعــ ؿ امـي ،ؾنكف فقس فف اشتخ امف إٓ عنذن افـراهـ ،واحلوشقب ،وافؽتى

 -(1)«اً ِخَلف

ـِ ََع إَؽاكِف) :ققلف ـِ َغِر إذِن الراه ْه ْرِجعْ  ،وإن َمْكَػَؼ ظذ الرَّ َُ   .)   

 ؟ؾفؾ فف افرجقع ظؾقف عام دؾع ،إذا أكػؼ ادرهتـ ظذ افرهـ عغر إذن افراهـ

   :ؾؾف حوفتون ،فعال إذك فكػؼأؾنذا  ،احتوج افبقً ادرهقن إػ لرمقؿ وكحق ذفؽ :صقرها

   :أن يتؿؽـ ادرهتـ مـ افرجقع ظذ افراهـ واشت ذاكف ومل يػعؾ :إوػ

 -فقس فف افرجقع ظذ افراهـ عام أكػؼأكف  :وحلؽؿؾ

ٕكــف مل  :وً أو يؽــقن مػرضــ ،ومــو أخــرج هلل ٓ يســسجع ،وً أكــف إمــو أن يؽــقن متزظــ :والعؾــ  ♦

   -(2)وحقـ ذ فقس فف افرجقع ،يستلذن ادوفؽ

َُستْلذِن احلاكؿَ  ،وإن َتَعّذَر َرَجعَ ) :لفقق  (.ولق   

ـُ  ،ػ افراهـإإن ـون ٓ يتؿؽـ مـ افرجقع  :الهاكق  ؾنكـف  ،اً أو ؾؼـر ،اً مسـوؾر ـلن يؽقن افـراه

وحـؼ  ،ٕن ذفؽ اإلكػوق دصؾحي حؼف :وٓ حيتوج ٕذن احلوـؿ يف ذفؽ ،يرجع ظذ افراهـ عام دؾع

 -إذا لؾػً لضـرر افراهـ وادرهتـؾنن افعغ ادرهقكي  ،افراهـ

 -ؾنن كقى مل يرجع ؾقام عذفف هلل ،عةـرط أن ٓ يـقي افتزع حغ أكػؼهذا فؽـ 

ا) :ققلف ستْلَجَرٌة َهَرَب َر ُّ َُ    (.وكذا َودُعٌ  وَدَوابُّ 

ومل يـتؿؽـ ادسـتلجر مــ  ،واف واب ادسـتلجرة افتـل هـرب رهبـو ،افقديعي إذا احتوجً فـػؼي

 -للخذ حؽؿ افـػؼي ظذ افرهـ ولػصـقؾف قفافقصقل إف

                                 
 (-4.267« )ادغـل»: اكظر (1)

فأ: لقؿقي اعـ وظـ  (2)  -ادوفؽ ظذ افرجقع ؾؾف افتزع يـق مل إذا كَّ
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ؾؾـام أراد  ،أو اشـتلجر كوؿـي ،فقحػظفـو مــ اهلـالك :وديعي وأكػؼ ظؾقفـو خذ إعالً أرجٌؾ  :َهالف

ؾنن ــون عـقـي افتـزع  ،خةـقي اهلالك :كػؼ ظؾقفولؾ ،ؾتعذر افردّ  ،هو وج  أنَّ رهبو وموفؽفو هورٌب ردّ 

 -كف يرجعنوإٓ ؾ ،مل يرجع

َره َل إذنٍ ولق ) :ققلف ـُ فَعؿَّ  (.َرَجَع َآَلتِف فؼطْ  ،َخِرَب الره

فـقحػظ افـرهـ  :ادـرهتـ وؾلصـؾحف ،واحتـوج إلصـالح ،ؾخرب ووكحقه إذا ـون افرهـ داراً 

ـوحلجــورة  ،ؾنكَّـف يرجـع ظـذ افـراهـ عآفـي افبــوء ؾؼـط ،ومل يسـتلذن موفؽـف ،افـذي هـق لقثؼـي ف يــف

ؾؾـقس فـف أن يرجـع ظـذ  ،ــلجرة افعـامل :ذفـؽ او مـو ظـ أمَّ  ،وإعقاب وكحقهووافطغ واخلةى 

 -افراهـ ويلخذهو مـف

أمـو لؽـوفقػ  ،وهـق مــ اصـساهو ،أنَّ ادـقاد مؾـٌؽ فـف :وظؾ  التػرُؼ َغ آلـ  البــال وغرهـا ♦

ؾؾـؿ يؽــ فغـره  ،ٕنَّ ظامرة اف ار ٓ بى ظـذ افـراهـ :ؾال يرجع ومـ أجرة افعامل وكحقه :افبـوء

 -(1)ف ال يؿقت :عخالف كػؼي احلققان ؾتجى ظؾقف ،ؾقفو أن يـقب ظـف

 

 

 

 

 

                                 
ف: افثوين افؼقل (1) ف، واجبوً  ديـوً  ؽره ظـ أدى ـم ـؾ ٕن: رجع افتزع يـق مل وإن، يرجع مل افتزع كقى إن أكَّ  يرجع ؾنكَّ

 - احلـوعؾي ععض عف وؿول، افتؾػ مـ رهـف حيػظ وفؽل، ظؾقف
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  :قال ادملػ 

َُِصَُّّ إٓ َـ جائِز التََّص ] ِِ ـوٓ  ـ صـاَل َــف  يف احلقـاةِ وادـقِت  ،رُّ ََ طاَلَبُ   َُ فـنن  ،ولَِرب  احلؼ  

  ُ ََّ
ِرَئْ  ذِ ِرئَ اْلـؿَ ََ ََ َِ    ذَ ُ ضؿقِن ظـف   .ْؽُسفٓ ظَ  ،ـِ الضا

ـِ لؾَؿضؿقِن ظـف  عِرَفُ  الضاَ ََ ـِ  ،وٓ لف ،وٓ ُتْعَتَزُ   .َؾ ِرَ ا الضاَ

َُِصَُّّ َ  ُن ادجفقلِ   وُظْفـَدةِ  ،ََسـْقمٍ  ضوادؼبـق ،وادغصقِب  ،والعقاري ،إذا آَل إػ الِعْؾؿِ  ،و

ي فقفا ،ٓ َ  ُن إَاكاِت  ،بقعٍ ادَ   .[َؾ التََّعد 

   -ٕن ذمي افَضومـ يف ضؿـ ذمي ادضؿقن :ضؿـمةتؼ مـ افت :الض ن لغ 

   -ومو ؿ  جيى ،افتزام مـ يص  لزظف مو وجى ظذ ؽره مع عؼوشف :اً صـرظ

   .(التزام َا قد وج  ظذ غره) :ققلف

 ،أكـو أضـؿـف :ؾقـلا ثوفـٌ ويؼـقل ،ٔخر ع راهؿ ؾقطؾـى ديــف وً م يـ أن يؽقن صخص :َهالف

 -قن عع  متوم افعؼ ؾوفتزام مو وجى يؽ ،أضؿـ ديـف :أي

   .(َع َؼائف) :ققلف

  -ـؿِ عؾ ٓ لزال مةغقفي عوحلؼ وفق ُض  ،ذمي ادضؿقن ظـف ٓ لزأ مـ احلؼأي: 

   .(وَا قد ُي ) :ققلف

   -ؿبؾ حصقل افعؼ  :أي ،ؿ  يؽقن افَضامن فةـلء مل جيى

جف :َهالف   -وأكو أضؿـ ،أظطف :أو يؼقل فصوحى ادول ،وأكو أضؿـ ادفر ،زو 

   :والـظر الص قَّ ،واإلمجاع ،والسـ  ،الؽتاب :إصؾ يف الض ن ♦

   -(1) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) :، فؼال تعاػمَا الؽتاب ,1

                                 
 (-72: )يقشػ (1)
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   -(1)«هذا مـ عوب افَضامن وافؽػوفي» :وؿول اعـ ـثر ،«افؽػقؾ :افزظقؿ» :ؿول اعـ ظبوس

ــَقعِ ِ  :وَــ الســـ  ,2 ـْ َ ْٕ ـِ ا إِْذ ُمِيَ  ^َد الـَّبـِـل  ِظـْــ اً ُكـَّــا ُجُؾقشـ» :َؿـوَل  حـ يٌ َشــَؾَؿَي ْعـ

ـٌ  :َفَؼـاَل  ،َصؾ  َظَؾْقَفـا :َفَؼاُلقا ،ََِجـَاَزةٍ  ـ ُْ  ،َٓ  :َقـاُلقا ؟اً َفَفـْؾ َتـَرَ  صــق  :َقـاَل  ،َٓ  :َقـاُلقا ؟َهـْؾ َظَؾْقـِف َد

ؿَّ ُمِيَ ََِجـَاَزةٍ ُمْخَرى ،َفَصذَّ َظَؾْقفِ  ا َرُشـقَل  :َفَؼاُلقا ،َُ ـٌ  :َقـاَل  ،َصـؾ  َظَؾْقَفـا ،اهللَُِ ـ ُْ  :قِقـَؾ  ؟َهـْؾ َظَؾْقـِف َد

َ  َدَكاكِرَ  :َقاُلقا ؟اً َفَفْؾ َتَرَ  صـق  :َقاَل  ،َكَعؿْ  ََ َل ـؿَّ ُمِيَ َِالهَّالَِهـ ِ  ،َفَصـذَّ َظَؾْقَفـا ،ََ  ،َصـؾ  َظَؾْقَفـا :َفَؼـاُلقا ،َُ

ــاَل  ــَرَ  صـــق :َق ــْؾ َت ــاُلقا ؟اً َه ــاَل  ،َٓ  :َق ـٌ  :َق ــ ُْ ــِف َد ــا ؟َفَفــْؾ َظَؾْق ــاكِرَ  :ُلقاَق ــُ  َدَك ََ َل ــاَل  ،ََ ــَذ  :َق قا َظ َصــؾُّ

ا َرُشقَل  :َقاَل  ،َصاِحبُِؽؿْ  َُ ق َقَتاَدَة َصؾ  َظَؾْقِف  َُ ـُفُ  ،اهللَِم ُْ  -(2)«َفَصذَّ َظَؾْقفِ  ،َوَظَعَّ َد

   -(3)ؾؼ  كؼؾف مجع مـ إشؿي :ومَا اإلمجاع ,3

 -وافتػريٍ ،ف مـ افتقشعيدو ؾق :ؾنن ادصؾحي لؼتضـقف :ومَا الـظر الص قَّ ,4

َُِصَُّّ إٓ َـ جائِز التََّص ) :ققلف ِِ ـوٓ     (.رُّ

 ،احلـرّ  ،افبـوفغ ،افعوؿـؾ :وهـق ،يةسط فصحي افضامن أنَّ يؽقن افَضـامن ِمــ َجـوشِِز افتَّصــرِف 

 -ؾؾؿ يص  مـ ؽر جوشز افتصـرف ،ٕكَّف إجيوب مول ععؼ  :افرصـق 

 ،ٕكَّـف ٓ يصـ  لصــرؾفؿ :قن وافعب  ٓ يص  َضـاماؿؾوفصغر وافسػقف وادجـ :وظذ هذا •

 -ـام لؼ م

ـ صاَل َـف  يف احلقاةِ وادقِت ) :ققلف ََ طاَلَبُ   َُ    (.ولَِرب  احلؼ  

أو افضـومـ  ،ادضـؿقن ظــف شـقاءً  ،فف أن يطوفـى مــ صـوء ؾننَّ صوحى احلؼ   إجُؾ  إذا حّؾ 

  -تفامأو ـوكو مقتغ علن يطوفى ورث ،شقاًء ـوكو حقغ

   -ؾألكف هق صوحى احلؼ :مَا ادضؿقن

                                 
 (-4.491« )ـثر اعـ لػسر»: اكظر (1)

 (-2289« )افبخوري» أخرجف (2)

 (،-1.439) هبرة ٓعـ «افعؾامء إشؿي اختالف»: اكظر (3)
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ظقُؿ غاِرمٌ » :ؾؾح يٌ :ومَا الَضاَـ  -(2),مؾزٌم كػسف مو ضؿـف :أي, (1)«الزَّ

ُ  ) :ققلف ََّ
ِرَئْ  ذِ ََ ِرئَ اْلـؿَ فنن  ََ َِ    ذَ ُ ضؿقِن ظـف   (.ـِ الضا

صـوحى أو عـلن يزشـف  ،إمـو عنيػـوء افـ يـ :إذا عرشً ذمي ادضـؿقن ظــف مــ افـ يـ ادضـؿقن

  -ؾنن ذمي افضومـ فف لزأ ،اف يـ مـ ديـف

 -افػرع ئإصؾ عر ئؾنذا عر ،ٕكف لبع فف وؾرع :والعؾ  ♦

   (.ٓ َظْؽُسف) :ققلف

   -إذا عرشً ذمي افضومـ ؾال يؾزم مـ ذفؽ أن لزأ ذمي ادضؿقن

 -ؾال لزأ ذمتف عزاءة افػرع وافَتَبع ،أن ادضؿقن هق إصؾ :والعؾ  ♦

  ذمي افضومـ علح  أمريـولزأ:   

 -وإشؼوط ضامكف ،إعراء صوحى احلؼ واف يـ فف :إول

 -أكَّف يقيف احلؼ :الهاين

ـِ لؾَؿضؿقِن ظـف) :ققلف عِرَفُ  الضاَ ََ    (.وٓ لف ،وٓ ُتْعَتَزُ 

  -عؾ يص  مع جفؾف هبام ،عودضؿقن ظـف وادضؿقن فف وً ٓ يةسط أن يؽقن افضومـ ظورؾ

ق ؾقج  اثـغ يتبويعون ؾضؿـ ادةسي ف ى افبـوشع وهـق ٓ يعـرف مــ هـق دخؾ افسق :َهالف

   -ؾقص  ،وٓ مؼ ار اف يـ ،ادةسي

 ،وؾقـف أن أعـو ؿتـودة ضـؿـ ادقـً ادـ يقن ع يــف ،ح يٌ شؾؿي عـ آـقع ادتؼ م :والدلقؾ ♦

  -أو ٓ ،هؾ يعرؾف ^ومل يسلفف افـبل 

                                 
 اعـ»و(، 2997« )موجف اعـ»و(، 679« )افسمذي»و(، 2879« )داود أعق»و(، 36.633« )أَ » أخرجف (1)

 صحق » يف إفبوين وصححف، أمومي أ  ح يٌ مـ( 4.193« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1923« )اجلورود

 (- 4116« )اجلومع

ف: افثوين افؼقل (2) : واختوره، ادوفؽقي ؿقل وهق، ظـف ادضؿقن مطوفبي لعذر إذا إٓ افَضومـ مطوفبي فف فقس أكَّ

 -افؼقؿ واعـ، افسع ي
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وظؼقد افتزظوت خيػـػ  ،معرؾي مـ يتزع ظـف عفؾال يةسط  ،وٕن افضومـ لزع عوفتزام مول

 -خيػػ يف ؽرهو ٓؾقفو مو

 -ؾال يعتز معرؾتفام ،,ادضؿقن ظـف وفف :أي,وٕكف ٓ يعتز رضومهو 

ـِ ) :ققلف    (.َؾ ِرَ ا الضاَ

   -ـوفتزع عودول :ؾالع  ؾقف مـ افرضو ،ٕن افضومـ لزع عوفتزام احلؼ :يةسط رضو افضومـ

ِص ) :ققلف َُ    (.إذا آَل إػ الِعْؾؿِ  ،َُّّ َ  ُن ادجفقلِ و

   -ول إػ افعؾؿممو دام شـق ،عؾ يص  وفق ـون جمفقًٓ  ،وً ٓ يةسط ـقن احلؼ ادضؿقن معؾقم

 ،مــ ادـقاد افغذاشقـي دـ ة صـفر وأكـو ضـومـ اً أظط ظؿر :ؿول زي  فصوحى افبؼوفي :َهال ذلؽ

   - ؾقص ،وً فؽـ عع  صفر شـقؽقن معؾقم ،ؾفذا جمفقل

 -وهق ؽر معؾقم ،(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :ؿقفف لعوػ :والدلقؾ ♦

ٕكف ٓ يؿؽـ اإليػوء عـوحلؼ إذا  :ؾال يص  ضامكف ،* أمو إذا ـون ادجفقل ٓ يػضـل إػ افعؾؿ

 -ـون جمفقًٓ 

 (.والعقاري) :ققلف

 -ويردهو ،وهل إعوحي كػع افعغ دـ يـتػع هبو ،مجع ظوريي :العقاري

ؾقصـ  أخـذ افضـامن ظـذ  ،وً حضــر يل ضـومـأ :ؾؼـول ،ومـ ظؿر وً ر ـتوعزي  اشتعو :َهال ذلؽ

   -افعوريي

   -وفق مل يتع  ومل يػرط ،وً ؾنذا لؾػً يف ي ه َضِؿـ مطؾؼ ،ضامنٍ  أن ي  ادستعر ي ُ  :والعؾ  ♦

   (.وادغصقِب ) :ققلف

  -وً ٕن افغوصى ضومـ مطؾؼ :يص  أن يضؿـ صخٌص افغوصى عرد افغصى واشتـؼوذه

أن يـرد  اً ؾجـوء صـوف  وضـؿـ زيـ  ،وشـقورة ؾطوفبـف ظؿـر وزي  ؽصى مـ ظؿر :ذلؽَهال 

 -ؾقص  ،افسـقورة إػ ؽ ٍ 
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   (.ََسْقمٍ  ضوادؼبق) :ققلف

 -أو مل يؼطع افثؿـ ،شقاء شوومف وؿطع افثؿـ ،ادؼبقض عسقم يؼع ؾقف افضامن

والػؼـو ظـذ  ،عتسعي عؾ ،ٓ :ؿول ،ععةـرة :وؿول ،شوومف افثقب :َهال ادساوَ  َع قطع الهؿـ

 -وً ؾطؾى ضومـ ،وأخذه فريف أهؾف ومل يتؿ افبقع إػ أن ،افثؿـ

وأخـذه فريـف أهؾـف  ،عـؾ عتسـعي :ؿـول ،ععتـؽ ععةــرة :ؿـول :َهال ادساوَ  َدون قطع الـهؿـ

 -ؾطؾى مـ يضؿـ ،ع ون الػوق اوشل ظذ افثؿـ

  -ظذ ذفؽ وً ؾقص  أن يلخذ افبوشع ضامك ضامنٍ  أن ي ه ي ُ  :والعؾ  ♦

   (.بقعٍ ادَ وُظْفَدةِ ) :ققلف

 :وهذا لف صقرتان ،يص  أخذ افضامن ظذ ُظف ة ادبقع إذا لعف  علن هذا افبقع صحق 

 :, افسؾعي ادبوظي :أي,ادبقع  ةُ  َ فْ ظُ  (1

أو  ،أخةـــك أن لؽــقن افســـقورة مســـروؿي :ؾؼــول فؾبــوشع ،أراد زيــ  أن يةــسي شـــقورة :َهالــف

 ,أو معقـى ،إذا لبـغ أكَّـف مســروق :أي,بقع اد ف ةَ أكو أضؿـ ظُ  :ؾؼول آخر ،ؾؿـ يضؿـ يل ،يعقبم

   -أو إرش ،أضؿـ افثؿـ

   :افثؿـ ةُ ف َ ظُ  (2

وأكـو أضـؿـ  ،عـع ظؾقـف :ؾؼـول آخـر ،وً أو مغصـقع ،وً ؿ  يؽقن افثؿـ مسـروؿ :ؿول افبوشع :َهالف

  -وكحقه ،أو مسـروق ،فؽ افثؿـ إذا لبغ أكف مغصقب

   (.َ  ُن إَاكاِت  ٓ) :ققلف

ؾفـذه إموكـوت  ،أو مــ ادوفـؽ ،ـؾ ظغ عق ك عنذن مـ افةــرع :وهل ،مجع أموكي :إَاكات

 -أو لػريط ،ٓ لضؿـ إٓ إذا حصؾ لع   

 ،ؽـر ضـومـ ,وهق مـ ـوكً إموكي حتً يـ ه,ٕن إصؾ  :ؾال يص  ضاماو :وظذ هذا •

 -ؾال يص  أن كضّؿـ افػرع
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ؾـال  ،ومل يػـرط وظؿر ؾوحسؿً اف ار عام ؾقفو ومل يتع  ،موًٓ  وزي  ظـ  ظؿرأودع  :َهال ذلؽ

  -مـ يضؿـ يل أن لمدهيو :وفقس فزي  أن يؼقل ظـ  وضعفو ،ضامن ظؾقف

ي فقفا) :ققلف    (.َؾ التََّعد 

 -يص  ضامن لع ي إمغ ؾقفو

 ،يَضؿـؽ إذا لعـ يًِفؽـ للا عؿـ  ،أو هذا ادول فتعؿؾ عف ،أظطقؽ هذه افقديعي :َهال ذلؽ

 -ؾقص  ،أو ؾرضً

ـو حقـ ـٍذ لؽـقن مَضـؿقكي ظـذ إصـؾأ :والعؾ  ؾقصـ  ضؾـى  ،أو لػريطـف ،ٕجـؾ لع يـف :اَّ

 -ضومـ يضؿـ إصؾ
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 يف الكف لة ٌلااااااافص

 :قال ادملػ 

ضؿقك ٍ ] ََ ـٌ  ،وَتِصَُّّ الؽػالُ  َُؽؾ  ظٍغ  ُْ ـ ظؾقف َد ََ َبَدِن  ََ ْعَتـَزُ ِرَ ـا  ،قِصاَص وٓ  ،ٓ َحّد  ،و ُُ و

ؽػقل َف ََ ِؿ كػَسف ،مو َتؾَِػ  العُغ َِػْعِؾ اهللِ تعاػ ،فنن َاَت  ،الَؽػقِؾ ٓ  ِرَئ الؽػقُؾ  :مو َشؾَّ ََ].   

  -افتزم وحتؿؾ :مص ر ـػؾ عؿعـك :الؽػال  لغ 

   -مـ ظؾقف حؼ مويل فرعف إحضورَ  رصـق ٍ  افتزامُ  :اً الؽػال  صـرظ

 ي وافضامنافػرق عغ افؽػوف:   

عـؾ  ،أمـو افؽػوفـي ؾؾقسـً فؾـامل ،ؾوفضومـ يؾتزم إحضور افـ يـ ،أن افضامن إكام هق فؾامل (1

 -ـام شـقلا ،أو فؾعغ ،هل ضامن فؾ يـ

أو  ،عــ فقؾ أكــف ٓ يــزأ افضــومـ مـــ افضــامن إٓ عــوٕداء ،أن افضـامن أضـــقؼ مـــ افؽػوفــي (2

 -وعتؾػ افعغ ،ؽػقل ظـفؾناو لسؼط عؿقت اد ،عخالف افؽػوفي ،افزاءة

   :إصؾ يف الؽػال  َـ حقث الدلقؾ ♦

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) :افؽتـــــــوب -1

 -(1)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ظقُؿ غاِرمٌ و» :ظؿقم ح يٌ :افسـي -2  -(2)«الزَّ

  -يف اجلؿؾي ومـعؼ  ظذ صـرظقتف :اإلمجوع -3

                                 
 (-66: )يقشػ (1)

 اعـ»و(، 2997« )موجف اعـ»و(، 679« )افسمذي»و(، 2879« )داود أعق»و(، 36.633« )أَ » أخرجف (2)

 صحق » يف إفبوين وصححف، أمومي أ  ح يٌ مـ( 4.193« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 1923« )اجلورود

 (- 4116« )اجلومع
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 ،أو افبــ ن ،تقثوق ؿــ  يؽـقن عضــامن ادــولٕن آشــ :وصــرظقتف لـيؼتضــ :افـظـر افصــحق  -4

ؾؾـق مل بـز افؽػوفـي فقؿـع افــوس يف  ،وفؽـ يضؿـ افبـ ن ،وضامن ادول ؿ  يؿتـع مـف ععض افـوس

   -صـلء مـ احلرج وادةؼي

  دــو ؾقفــو مـــ افتػــريٍ وادســوظ ة  :مســتحبي :عوفـســبي فؾؽػقــؾ ،ـوفضــامن :حؽــؿ الؽػالــ

   -ر ظذ إحضور ع ن ادؽػقلعةـرط أن يعؾؿ أكف ؿود ،فؾؿسؾؿغ

 -ؾجوشز يف حؼف :مَا ادؽػقل

ضؿقك ٍ ) :ققلف ََ    (.وَتِصَُّّ الؽػالُ  َُؽؾ  ظٍغ 

 افؽػوفي لؽقن علح  أمريـ:   

  -وافغصى ،ـوفعوريي :وهذه لؽقن يف إظقون ادضؿقكي :كػال  إظقان (1

ٕن افعوريـي  :ؾقصـ  ،وهبـفؽـل لـللقـل  :فؽــ لـلا عؿــ يؽػؾـؽ ،أظرك هذه افسـقورة :َهالف

 -مضؿقكي

ـٌ ) :ققلف ُْ ـ ظؾقف َد ََ َبَدِن  ََ    (.و

 -علن يلا عؽػقؾ حيضـره ظـ  حؾقل إجؾ :كػال  إَدان (2

   -وللا عؿـ يؽػؾ إحضورك ظـ  حؾقل إجؾ ،أؿرضؽ أفػ ريول :َهال ذلؽ

   -جؾوللا عؿـ يؽػؾ إحضورك ظـ  حؾقل إ ،ععتؽ عثؿـ ممجؾ عع  شـي :َهال آخر

   (.وٓ قِصاَص  ،ٓ َحّد ) :ققلف

 -أو ؿصوص ،ٓ لص  افؽػوفي عب ن مـ ظؾقف ح   

ؾـال يصـ  أن يـلا  ،ؾلراد اخلـروج دـ ة أشـبقع ،صخص وجى ظؾقف حّ  افسـرؿي :َهال ذلؽ

  -عؿـ يؽػؾف عب كف
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   -(1)«ٓ كػالَ  يف حدٍّ » :ح يٌ ظؿرو عـ صعقى ظـ أعقف ظـ ج ه :والدلقؾ ♦

 -(2)ٓ يؿؽـ اشتقػوؤه مـ ؽر اجلوين فق ؽوب ،ع ين افؼصوص حٌؼ وٕن احلّ  و 

ْعَتَزُ ِرَ ا الَؽػقؾِ ) :ققلف ُُ    (.و

   -ؾؾق مل يرض ؾال لص  افؽػوفي ،ٓ ع  فصحي افؽػوفي أن يرضـك افؽػقؾ

   -وهذا افةـرط عولػوق إشؿي ،أن افؽػوفي افتزام ؾالع  هلو مـ افرضو :والعؾ  ♦

ؽػقل َف) :ققلف ََ  ٓ.)   

ِػؾ ،ادؽػقل عف وٓ يةسط رضـ ـُ   -وٓ يةسط رضو ادؽػقل فف ،وهق مـ 

 -ؾناو لص  :ومل يرض زي  عوفؽػوفي ،وأكو ـػقؾ عنحضوره اً أؿِرْض زي  :َهالف

ؾؾـؿ يةـسط رضـو  ،واحلؼ ؾقفو فؾؿؽػقل فف ،مـ ؽر ظقض أن افؽػوفي افتزام حٍؼ  :والعؾ  ♦

 -ادؽػقل

ِؿ كػَسف ،َػ  العُغ َِػْعِؾ اهللِ تعاػمو َتؾِ  ،فنن َاَت ) :ققلف ِرَئ الؽػقُؾ  :مو َشؾَّ ََ.)   

 هل ،إمقر افتل يزأ هبو افؽػقؾ ثالثي:   

   -وؿ  لعذر عودقت ،ٕكَّف افتزم عنحضور ع كف :ؾقزأ :إذا موت ادؽػقل -1

 ،ـوفريـوح :وثؿ لؾػً عآؾي مـ اهلل ٓ صــع فمدمـل ؾقفـ ،إذا ـوكً افؽػوفي فؾعغ ـوفعوريي -2

أمو فق لؾػً عتع ي آدمل مل يـزأ  ،ؾنن افؽػقؾ يزأ ،وادستعر مل يتع  ومل يػرط ،وإمطور وكحقمهو

  -ؾتبؼك ذمي افؽػقؾ مةغقفي حتك لضؿـ ،ٕن ادتؾػ يضؿـفو :افؽػقؾ

 :أو شّؾؿ احلـؼ افـذي ظؾقـف ؾقـزأ افؽػقـؾ ،ؾنن افؽػقؾ يزأ ،وَعِرَئ إذا شّؾؿ ادؽػقل كػسف  -3

   -افػرع عرئإصؾ  عرئٕكَّف إذا 

                                 
« افبؾقغ» يف حجر اعـ وضعػف(، 77 .6« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 41 .6) «افؽومؾ» يف ظ ي اعـ أخرجف (1)

(879-) 

 -لقؿقي اعـ: واختوره، وافؼصوص، احل ود يف افؽػوفي جيقز: افثوين افؼقل (2)
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 :قال ادملػ 

ْسـَتِؼرٍّ ] َُ ـٍ  ـ ُْ ُُعتـَزُ اشـتؼراُر  ،ٓ َتِصَُّّ إٓ ظـذ َد طُ )و ، اِل َـفاْلــؿُ وٓ  ْشـَسَ ـَْغِ  (ُُ ُْ ػـاُق الـدَّ  :ات 

ُر الػا ُؾ  ،اً وَقْدر ،اً وَوْقت ،اً وَوْصػ ،اً ِجـْس ََ ْم ُُ  .وٓ 

   ْ ـِ   احلـؼَّ  ِ  َكَؼَؾـوإذا َصـ َّ ََّ
ـِرَئ  ، اِل ظؾقــفاْلــؿُ إػ ذِ ََ ُُعتـَزُ ِر ـاهُ  ، قُؾ اْلــؿُ و ٓ ِرَ ــا  ،و

ِعلٍ اْلـؿُ وٓ ِرَ ا  ، اِل ظؾقفاْلـؿُ  ََ ْػؾِس ،ْ َتاِل ظذ  َُ ـْ َرِ   اً وإن كان   .َل َرَجَع َفـو  ُؽ

بقعٍ   ََ ـِ  ـ ُمحقَؾ ََهَؿ ََ ٌَ البقـُع    ،فـل َحقالـ َ  ،َفبـاَن اْلَبْقـُع َـاضلً  ،مو ُمحقـَؾ ظؾقـف َـف ،و وإذا ُفِسـ

 .[وهل  من َُيِقَل  ،َتْبُطْؾ 

و حتقل احلؼ مـ ذمي إػ ذمي أخرى :مةتؼي مـ افتحقل :احلقال  لغ     -ٕاَّ

   -وآكتؼول ،افزوال :وَـ َعاكقفا يف الؾغ 

 -ادحول ظؾقفإػ ذمي  ادحقؾ مـ ذمي ف يـكؼؾ ا :اً صـرظو

   :واإلمجاع ،السـ  :حقث الدلقؾإصؾ يف احلقال  َـ  ♦

ْطُؾ الغـل  » :افسـي ,1 ـِعٍل َفؾَقْتَبـعْ و ،طؾؿُ  ََ ََ ـْ ُمِحقـَؾ » :وَٕـ  ،(1)«إذا ُمْتبَِع محُدكؿ ظذ  ـ ََ َو

ِعٍل َفْؾَقْ َتْؾ  ََ    -(2)«َظَذ 

 -كؼؾف اعـ ؿ امي ،ؿوشؿ ظذ صحي احلقافي عةـروضفو يف اجلؿؾي :واإلمجوع ,2

 ،أهؾ ٓفتزامـف ومو مه ووافؽػقؾ افتزم ،مـ ادحول ظؾقف ػوفي عجومع أن ـالً ظذ افؽ وؿقوشوً  ,3

   -وـالمهو ضريؼ فتقسـر اشتقػوء احلؼ ،ظذ لسؾقؿف انوؿودر

 شقؿر يف هذا افبوب مصطؾحوت ثالثي وهل: 

 -وهق ادطؾقب مـف اف يـ :ادحقؾ ,1

                                 
 -هريرة أ  ح يٌ مـ( 1564« )مسؾؿ»و(، 2499« )افبخوري» أخرجف (1)

 - (16.48« )أَ » أخرجف (2)
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 -وهق ضوفى اف يـ مـ إول :ادحتول ,2

   -طؾقب فؾؿحقؾوهق اد :ادحول ظؾقف ,3

ْسَتِؼرٍّ ) :ققلف َُ ـٍ  ُْ    (.ٓ َتِصَُّّ إٓ ظذ َد

 يةسط فصحي احلقافي صـروط:   

   -يف ذمتف اً مستؼر وً أن يؽقن ادحول ظؾقف ديـ :الشـرط إول

 ،وثؿـ افبقع ادمجـؾ ،ـوفؼرض :واف يـ ادستؼر هق افذي ٓ يؽقن ظرضي فؾػسخ وافسؼقط

  -ؾال يص  ،ضي فؾسؼقط وافػسخؾنن ـون اف يـ ادحول ظؾقف ظر

وصـخص آخـر يطوفـى  ،ـولى صخٌص رؿقؼف ظذ موشـي أفـػ :ديـ افؽتوعي :َهال غر ادستؼر

   -ويسؼط اف يـ ،ٕن افرؿقؼ يؿؾؽ إظجوز كػسف :ؾال يص  ،ؾلحوفف ظذ افرؿقؼ ،افسـق  عامشي أفػ

 ومــ افبـوشع وظؿـرعةــرط أن فؽـؾ  وععً شـقورة ظذ ظؿـر :افثؿـ يف م ة اخلقور :َهال آخر

   -يف هذه اد ة وؾؾقس يل أن أحقؾ ظذ ظؿر ،اخلقور د ة صفر

   -ويسؼط اف يـ ،افبقع يف م ة اخلقور ؾؼ  يردّ  فٕك :وذلؽ

ُُعتَزُ اشتؼراُر ) :ققلف    (. اِل َفاْلـؿُ وٓ 

ـُ     -اً وفق مل يؽـ مستؼر ،عؾ يصُ   ،اً عف مستؼر ادحوُل  ٓ يةسط أن يؽقن اف ي

 -ؾقص  ،اً مستؼر يري  مـف موًٓ  ه ظذ رجؾٍ أحول شـق َ  ُى دؽولَ ا :َهالف

ـَْغِ ) :ققلف ُْ ػاُق الدَّ ُط ات  ْشَسَ ُُ    (.اً وَقْدر ،اً وَوْقت ،اً وَوْصػ ،اً ِجـْس :و

ْيـَْغِ يف أرععي أمقر :الشـرط الهاين   :الػوق اف َّ

ـ يري  مـؽ ريـوٓت ؾال يص  أن حتقؾ م ،أو ريوٓت عريوٓت ،ـ راهؿ ع راهؿ :اجلـس -1

 -اً ظذ مـ لري  مـف ُعر اً أو حتقؾ مـ يري  مـؽ صعر ،ٓختالف اجلـس :ظذ مـ لري  مـف دوٓرات

أو  ،ظـذ ديــ عـّر ردي ،ؾال يصـ  أنَّ حتقـؾ ديــ عـّر جقـ  ،ـّز جق  ظذ عّر جق  :القصػ -2

 -متقشط
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ععـ   حـّوًٓ  وً يصـ  أن حتقـؾ ديــ ؾـال ،أو لـلجقالً  ،ؾال ع  أن يتػؼو يف افقؿً حؾقًٓ  :القق  -3

 -ظذ ديـ حول عع  شتي أصفر ،صفر

 -ؾال يص  أن حيقؾ مـ يري  مـف ظةـرة ظذ مـ يري  مـف أؿؾ ،علن يتػؼو يف افؼ ر :الؼدر -4

 وعـوفثامكغ ظـذ ظؿـر اً ؾال أحقؾ زيـ  ،ويري  مـل زي  موشي ،ثامكغ ريوًٓ  وأري  مـ ظؿر :َهالف

 -فقلخذ مـف اف يـ

 ،ؾؾق جقزت مع لػوضـؾ افـ يـغ لضــرر ادحـول ،أن احلقافي ظؼ  إرؾوق ـوفؼرض :لعؾ وا ♦

 -ؾتخرج ظـ مقضقظفو وهق اإلرؾوق ،مع افتػوضؾ وً وصور عقع

ُر الػا ُؾ ) :ققلف ََ ْم ُُ    (.وٓ 

ويـسك افبـوؿل ويلخـذ  ،أمو مـ أحول مـ يري  مـف ثامكقي إػ مـ يري  مـف أـثر ـعةــرة ؾقصـ 

   -موفف

فقلخـذ  وؾلحـول ظؿـر ،وفزيـ  ظـذ صـوف  موشـي ريـول ،ثامكغ وزي  يري  مـ ظؿر :لؽَهال ذ

 -(1)ويبؼل ظةـريـ فزي  ،افثامكغ

ْ  ) :ققلف ِ   احلؼَّ  َكَؼَؾِ  وإذا َص َّ ََّ
ِرَئ  ، اِل ظؾقفاْلـؿُ إػ ذِ ََ    (. قُؾ اْلـؿُ و

و إذا صحً وـؿؾً صـروضفو :فائدة احلقال  ♦ ذمـي ادحقـؾ إػ ذمـي  ؾناو لـؼؾ احلؼ مــ ،أاَّ

  -أو مقت ،وفق لغر حول ادحول ظؾقف عنؾالس ،ؾال يؿؾؽ ادحول افرجقع ظؾقف ،ادحول ظؾقف

 -واكؼطعً افصؾي عودحقؾ ،أنَّ احلؼ ؿ  اكتؼؾ إػ ذمي ادحول ظؾقف :والعؾ  ♦

ضــل ور ،افذي يري  مـف أفػ ريول ظذ صوف  اد يـ فزي  علفػ ريـول اً زي  أحول ظؿر :َهالف

   -دو شبؼ :ؾؾقس فعؿرو افرجقع ظذ زي  ،ثؿ أؾؾس صوف  ،ظؿرو

                                 
 ذمي يف افبوؿل ويبؼل، موفف ويلخذ، ؾقص  أؿؾ ديـ ظذ أحول ؾؾق، افؼ ر يف ادامثؾي لةسط ٓ: افثوين افؼقل (1)

 - افعثقؿغ إفقف ومول، احلـػقي ؿقل وهق، ادحول يزشف أو، ادحقؾ
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ُُعتَزُ ِر اهُ ) :ققلف    (.و

   -ه عوحلقافيؤؾال يؾزمف أدا ،ٕن احلؼ ظؾقف :وذلؽ :رضو ادحقؾ :الشـرط الهالث

 -ٕكف ٓع  مـ افساضـل :وظذ هذا ؾؾق ُأـِرَه ظذ اإلحوفي مل لص 

   (.ؾقف اِل ظاْلـؿُ ٓ ِرَ ا ) :ققلف

 ،أو عـوشبـف ،شـقاًء عـػسـف ،ٕن فؾؿحقـؾ أن يسـتقيف حؼـف :وذلـؽ :ٓ يعتز رضو ادحـول ظؾقـف

   -ؾؾزم ادحول ظؾقف افقؾوء ،وهق ؿ  أؿوم ادحتول مؼوم كػسف يف افؼبض

ِعلٍ اْلـؿُ وٓ ِرَ ا ) :ققلف ََ    (.ْ َتاِل ظذ 

  -وعب كف ،وعؼقفف ،افؼودر ظذ افقؾوء عامفف :ادَِعلٍ 

   -يؽقن ظـ ه مول ي ؾعف :لفَ 

  -يع  وخيؾػ وً ؾال يؽقن ـوذع :أي ،علن ٓ يؽقن عوضالً  :َؼقلف

ٕن إب ٓ  :وً وظـذ هـذا ؾـال يؽـقن أعـ ،علن يؿؽـف احلضقر دجؾس احلؽؿ فق اصتؽوه :َبدكف

 -ف عوف يـتؿؽـ مطوفبي

 هت ؾقـف هـذوهـق مــ وجـ ,ظـذ مـعء  ,وهـق ادحتـول, إذا أحقؾ صوحى احلؼوادراد أكف 

 -وٓ كةسط رضوه ،ؾقؾزم ادحول افؼبقل ,إمقر

ـِعٍل َفْؾَقْتَبـعْ » :وً مرؾقظ  يٌ أ  هريرة ح :والدلقؾ ََ وإمـر  ،(1)«َوإَِذا ُمْتبَِع َمَحـُدُكْؿ َظـَذ 

 فؾقجقب 

   -ؾال يؾزمف افؼبقل ،ؾنن ـون ؽر معء

ْػؾِس) :ققلف َُ ـْ َرِ   اً وإن كان     (.َل َرَجَع َفـو  ُؽ

ؾنكـف  ،ومل يؽــ ادحـول ؿـ  رضــل عوحلقافـي ،ؽر ؿودر ظـذ افقؾـوء وً إذا ـون ادحول ظؾقف مػؾس

   -يرجع عوف يـ ظذ ادحقؾ

                                 
 -هريرة أ  ح يٌ مـ( 1564« )مسؾؿ»و(، 2499« )افبخوري» أخرجف (1)
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وهـذا  ،أن لؽـقن ظـذ مـعء :صــرط احلقافـي ـْ وِمـ ،ٕكف هق مـ ظؾقف احلؼ يف إصؾ :وذلؽ

   -ؾوشتحؼ افرجقع ،ومل يرض عف ،وٕن اإلؾالس ظقى ،فقس عؿعء

بقعٍ ) :ققلف ََ ـِ  ـ ُمحقَؾ ََهَؿ ََ    (.فل َحقال َ  ،َفباَن اْلَبْقُع َاضلً  ،مو ُمحقَؾ ظؾقف َف ،و

 ذـر ادمفػ صقرلغ لبطؾ هبام احلقافي: 

أن ادةسي أحول افبوشع ظـذ مـ يـ فـف َؾَؼبِـؾ  :أي ،إذا أحقؾ افبوشع عثؿـ مبقع :الصقرة إوػ

 -في عوضؾيؾوحلقا ،وفؽـ لبغ أن افبقع عوضؾ ،احلقافي

ؾـنن احلقافـي  ،تخؾـػ صــرطفِ  :ؾتبـغ أن افبقـع ؾوشـ ٌ  ،ادةسي أحـول افبـوشع ظـذ آخـر :َهالف

   -احلقافي قوه ػرععطؾ اف ,وهق افبقع  ,ؾنذا عطؾ إصؾ  ،لبطؾ

يلخــذ مـــ  وً أحــول افبــوشُع صخصــ :أي ،إذا أحقــؾ عــثؿـ ادبقــع ظــذ صــخص :الصــقرة الهاكقــ 

   -ٕوػظؽس افصقرة ا -ادةسي افثؿـ

ؾؼـول زيـ   ،وصـوف  يريـ  مــ زيـ  موشـي ريـول ،عامشي ريول مـ زيـ  وً ـتوع واصسى ظؿر :َهالف

   -فزي  وً ؾتبطؾ احلقافي ويبؼك صوف  داشـ ،ثؿ لبغ عطالن افبقع ،وخذ ادوشي مـ ظؿر :فصوف 

   :نفادسلل  هلا صقرتا

  -أحول ادةسي افبوشَع ظذ م يـ فف :إوػ

 -فبوشُع م يـَف ظذ ادةسيأحول ا :الهاكق 

ٌَ البقُع   َتْبُطْؾ ) :ققلف    (.وإذا ُفِس

   :ؾنن احلقافي ٓ لبطؾ ،أو عخقور افعقى وكحقه ،شقاًء ـون عوإلؿوفي ،إذا ُؾسخ افبقُع علي شبى

 -ٕن ظؼ  افبقع مل يرلػع مـ أصؾف ؾؾؿ يسؼط افثؿـ :وذلؽ

 ،فقلخذ مـف ادوشـي :ظذ صوف  اً زي  ول ظؿرؾلحو ،عامشي مـ زي  وً اصسى ـتوع وظؿر :َهال ذلؽ

وزيـ  يطوفـى  ،اً يطوفى زيـ  وؾعؿر ،ؾوحلقافي ٓ لزال عوؿقي ،ثؿ ؾسخ افبقع ،وحتقل زي  ظذ صوف 

   -وً صوحل
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   (.وهل  من َُيِقَل ) :ققلف

 -إذا ؾسخ افبقع ؾؾؾبوشع أن حيقؾ ادةسي ظذ مـ أحوفف ادةسي ظؾقف :أي

ظـذ  اً زيـ  وؾلحـول ظؿـر ،عامشـي ريـول وً اصـسى مــ زيـ  ـتوعـ وظؿـر :َؼ َهالف يف ادسلل  السـا

 -وؾصوف  ٓ يطوفبف ظؿر ،ؾػسخ افبقع ،أن عودوشي وً ؾزي  يطوفى صوحل ،صوف 

افـذي هـق افبـوشع  اً يطوفى زي  ووظؿر ،وً ؾزي  يطوفى صوحل ،ٕكَّف حتقل افبوشع زيٌ  إفقف :وذلؽ

  -عوفثؿـ

   -ٕكَّف ش د ظـ ضريؼ احلقافي :فثؿـؾودةسي يطوفى افبوشع عو

 -ظذ صوف  إذا ـون مل يلخذ حؼف إػ أن اً أن حيقؾ ادةسي ظؿر :وفؾبوشع زي 
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 :قال ادملػ 

ـٍ مو َظٍغ فَلْشَؼَط مو َوَهَ  البعَض وَتَرَ  الباقلَ ] ُْ ـْ َصـ ،َصََّّ  :إذا َمَقرَّ لف ََد ٓ و ،َرَضاهـإن   ُؽ

ُظفِِمَّ ُصَّ  َُِصَُّّ َتَزُّ َؾ َاقَِقف َصََّّ اإلشؼاُط فؼط ،ـْ ٓ   .وإن َوَ َع َعَض احلال  وَمجَّ

ف ظـذ ُشـؽـاهُ  ،مو َمَقرَّ لف َبقٍ   ،مو َالعؽسِ  ،َمّجِؾ َبعِضف حآً اْلـؿُ وإن صاَلََّ ظـ   مو  ،فصاحَلَ

ـِ لف فقَقف ُغْرف ً  ْب ػ ،َُ َؽؾَّ َُ َُّ ِ لُِقِؼرَّ لف َالُعب اً مو صاَلََّ 
َُِصـََّّ  ،مو اَرمًة لُتِؼـرَّ لـف َالزوجقَّـِ  َِعـَقضٍ  ،قدِ   ، 

مُها لف ُصْؾ  َٓ َذ ََ  .َصََّّ  ،ظـ َدظقاهُ  اً وإن 

ـِل وُمظطقَؽ َـف كذا :وإن قاَل   ُْ رَّ ََد
 .[َصََّّ اإلقراُر ٓ الصْؾَُّ  :فَػَعَؾ  ،ُمقِ

   -ؿطع ادـوزظي :الصؾَّ لغ 

 -غ ادتخوصؿغمعوؿ ة يتقصؾ هبو إػ إصالح ع :اً صـرظ

 :، والـظر الص قَّواإلمجاع ،والسـ  ،الؽتابالدلقؾ: إصؾ يف الصؾَّ َـ حقث  ♦

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :ؿقفـــف لعـــوػ :الؽتـــاب (1

   -(1)(ٺ ٺ ٺ

ــــــف ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) :وؿقف

   -(2)(ٺ ٿ

ـْغَ » :وً مرؾقظ ح يٌ أ  هريرة  :السـ  (2 ََ ْؾَُّ َجائٌِز  َمَحـؾَّ  اً َّٓ ُصـْؾ إِ  ،ْسؾِِؿغَ اْلــؿُ الصُّ

َم َحَلًٓ  ،اً َحَراَ    -(3)«َمْو َحرَّ

                                 
 (-114: )افـسوء (1)

 (-128: )افـسوء (2)

 واحلوـؿ(، 5991« )حبون اعـ»و(، 638) «اجلورود اعـ»و(، 3594« )داود أعق»و(، 14.389« )أَ » أخرجف (3)

 (- 5.259« )اإلرواء» يف إفبوين وحسـف(، 6.65« )افؽزى» يف وافبقفؼل(، 2.49« )ادست رك» يف
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   -يف اجلؿؾي ،مـعؼ  ظذ صـرظقتف :اإلمجاع (3

وإضــػوء روح  ،دــو ؾقــف مـــ إزافــي افـزاظــوت عــغ ادســؾؿغ :يؼتضـــقف :والـظــر الصــ قَّ (4

 -إخقة وافصػوء عغ ادسؾؿغ

 الصؾَّ يف َاب إَقال قس ن:   

   -إؿرارٍ ظذ  صؾٌ   :إول

 -ويلا عقوكف ،ظذ إكؽورٍ  صؾٌ   :الهاين

 وصؾَّ اإلقرار كقظان:   

 -ثؿ صوحلف أؿّر أاو فؽ ،كعؿ :ؿول ،هذه إرض يل :ؿول :مثوفف :ععغ إؿرارٍ  ظذ صؾٌ   -1

ثـؿ  ،عـذفؽ ر  ِؿـأُ  ،كعـؿ :ؾؼـول ،ٓفآأري  مـؽ ظةــرة  :ؿول :مثوفف :ع يـ إؿرارٍ  ظذ صؾٌ   -2

   -لءـظذ ص صوحلف

ـٍ مو َظٍغ فَلْشَؼَط مو َوَهَ  البعَض وَتَرَ  الباقلَ ) :ققلف ُْ    (.َصََّّ  :إذا َمَقرَّ لف ََد

ويـسك  ،أو هيـى افـبعض ،إمـو أن يسـؼط :ؾنكـف ،وأؿـر عـوفعغ أو افـ يـ اً إذا صوف  أحٌ  أحـ 

 -وحقـفو يص  افصؾ  ،افبوؿل

 ،ون ظـذ أن يعطقـف كصـػفوؾقصـطؾح ،ؿـر أاـو فـؽأ ،كعؿ :ؿول ،هذه افثالجوت يل :َهال ذلؽ

 -ويسولف يف كصػفو افبوؿل

ـام أكف ٓ يؿـع مــ  ،أن اإلكسون ٓ يؿـع مـ إشؼوط ععض حؼف :وظؾ  ص   الصؾَّ حقـفا ♦

 -أن يضعقا ظـف مـ اف يـ افذي ـون ظذ أعقف ؿ ؽرموء جوعر ـؾّ  ^وٕن افـبل  ،فشاشتقػو

ـْ َص ) :ققلف   (.َرَضاهـإن   ُؽ

 ا افصؾ  صـرضونيةسط فصحي هذ:   

   -أن ٓ يةسط هذا اإلشؼوط إلؿراره :إول
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وفـرب احلـؼ  ،ؾـال يصـ  افةــرط ،أكو ٓ أؿـر هبـذا افةــلء إٓ أن لعطقــل كصـػف :ؿول :َهالف

   -ادطوفبي عجؿقع احلؼ أن

 -وهق طؾؿ ،ظـ ععض حؼف عبعضف أن ذفؽ معووضيٌ  :والعؾ  ♦

َُِصَُّّ َتَزُّ ٓ ُصَّ و) :ققلف ـْ ٓ  َّ    (.ُظفِِم

 -افرصـق  ،احلر ،افبوفغ ،افعوؿؾ :وهق ،أن يؽقن ادُصوفُِ  عـ يص  لزظف :الهاين

 -وهذا ٓ يـػذ إٓ عـ يص  لزظف ،أن افصؾ  ؾقف إشؼوط ولصـرف :والعؾ  ♦

 ،افقتـقؿ وافقؿـػ مـوَل  يِلَ وَ  ـْ وَمـ ،وافسـػقف ،وادجــقن ،ـوفصـبل :أمو إن ـون ٓ يص  لزظـف

  -لصـرؾفؿ يف افصؾ ؾفمٓء ٓ يص  

   -وهؿ ٓ يؿؾؽقن افتزع ،واإلشؼوط لزع ،أن افتصـرف ؾقف إشؼوط فبعض احلؼ :والعؾ  ♦

َؾ َاقَِقف َصََّّ اإلشؼاُط فؼط) :ققلف    (.وإن َوَ َع َعَض احلال  وَمجَّ

إذا أؿـر أن فــف ظةـــرة آٓف وصــوحلف ظــذ أن يعطقــف ثامكقــي آٓف ععــ  صــفر ؾلصــب  افصــؾ  

فؽـ افتلجقـؾ ٓ  ،ؾفذا اإلشؼوط صحق  ،وللجقؾ افثامكقي آٓف عع  صفر ،إشؼوط أفػغمـ  وً مؽقك

   -(1)ٕن احلوّل ٓ يتلجؾ :وذلؽ :يص 

َُِصََّّ ...َمّجِؾ َبعِضف حآً اْلـؿُ وإن صاَلََّ ظـ ) :ققلف   .)   

  ذـر ادمفػ ظ ة صقٍر مـ افصؾ  ٓ لص: 

 (-ضع ولعجؾ) :لسؿك مسلفيوهذه  ،إذا صوحلف ظـ ادمجؾ عبعضف حوًٓ  -1

أظطــل ثامكقـي  :ؾللـوه وؿـول ،ظةـرة آٓف ممجؾي عع  شـي وزي  يري  مـ ظؿر :صقرة ادسلل 

   -ٓ يص  :ؾقؼقل ادمفػ ،وأشؼط ظـؽ ،آٓف حوّفي

                                 
 واعـ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختوره، وادوفؽقي ـػقياحل ؿقل وهق، وافتلجقؾ اإلشؼوط يص  أكف: افثوين افؼقل (1)

 -ظثقؿغ
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 ،,وهـق افســي يف هـذه ادسـلفي,كَّف يسؼط ظـف هذا اجلـزء مــ ادـول مؼوعـؾ إجـؾ أ :والعؾ  ♦

   -يبوع وافتلجقؾ ٓ ،واحلؾقل

   -(1)ؾؽذا ٓ جيقز أن يـؼص ،وـام أكف ٓ جيقز أن يزي  يف افؼقؿي ويزي  يف إجؾ

 -ٕكَّف ٓ جيري افرعو عغ افسـق  ورؿقؼف :يديـ افؽتوع :واشتهـك احلـاَؾ * 

  (.أو عوفعؽسِ )

ؾـال يصـ  إن ــون عؾػـظ  ،علن يصوف  ظـ احلوّل عبعضـف مـمجالً  ،ظؽس افصقرة افسوعؼي -2

   -افصؾ 

 -وأظطـل مخسي عع  صفر ،مخسيظـؽ ُأشِؼُط  :يري  مـف ظةـرة ريوٓت ؾؼول :َهالف

 -فؽقكف يؼتضـل ادعووضي :أن اإلعراء أو اهلبي ٓ يص  عؾػظ افصؾ  :والعؾ  ♦

عـــوًء ظــذ أن افؼــرض ٓ يتلجــؾ  ،أمــو إن ـــون عؾػــظ اإلعــراء ؾقصــ  اإلشــؼوط دون افتلجقــؾ

 -سلفيوشبؼ اإلصورة هلذه اد ،عوفتلجقؾ

ف ظذ ُشؽـاهُ  ،مو َمَقرَّ لف َبقٍ  ) :ققلف ـِ لف فقَقف ُغْرف ً  ،فصاحَلَ ْب َُ    (.مو 

أو أن يبــل فـف ؾـقق عقتـف  ،ؾصوحلف ظذ أن يسؽـ افبقـً دـ ة صـفر ،إذا أؿر فف أن افبقً فف -3

  -ؾال يص  ،عـوء ظذ افصؾ  ،ؽرؾي ؾقسؽـفو ادؼرّ 

ؾقؽـقن إعؼـوؤه ؾقفـو  ،ؾفق ؿـ  أؿـر فـف أن افبقـً فـف ،فأكَّف صوف  ظـ موفف عبعض موف :والعؾ  ♦

 -وٓ يؾزم عنعؼوء ادؼر ؾقف ،متك صوء أخرجف ،مـ ادؼر فف وً لزظ

ػ) :ققلف َؽؾَّ َُ َُّ ِ  اً مو صاَلََّ 
َُِصََّّ  ،مو اَرمًة لُتِؼرَّ لف َالزوجقَِّ  َِعَقضٍ  ،لُِقِؼرَّ لف َالُعبقدِ   .)   

 :وؿـول ،أو صـوف  امـرأة ،ول ظذ أن لؼّر أكـؽ رؿقـؼ يلفؽ أفػ ري :وؿول فق صوف  رجالً  -4

   -ؾفذا صؾ  عوضؾ ،فِؽ أفػ ريول ظذ أن لؼري أكِؽ زوجي يل

                                 
 -افؼقؿ واعـ، لقؿقي اعـ: واختورهو، ذفؽ جقاز: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)
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 ،وعذل ادرأة كػسـفو ععـقض ٓ جيـقز ،ٕن إرؿوق افـػس :وً حيؾ حرام أن هذا صؾٌ   :والعؾ  ♦

  -يص  افصؾ  ؿْ ؾؾَ 

مُها لف ُصْؾ ) :ققلف َٓ َذ ََ    (.َصََّّ  ،ظـ َدظقاهُ  اً وإن 

   -خذ أفػ ريول وٓ لّ ظل أين رؿقؼؽ :ؾؼول زي  ،ادظك ظذ زي  أكف رؿقؼف وً فق أن صخص

 -ؾقص  ذفؽ ،وٓ ل ظل أين زوجتؽ ،هذه إفػ ريول :أو ؿوفً ادرأة

ؾوفصؾ  مــ  ،وأن يػورق زوجتف ععقض ،أكَّف جيقز فإلكسون أن يعتؼ رؿقؼف ععقض :والعؾ  ♦

 -فؾخصقمي وً عوب أوػ ؿطع

عـلن ٓ يعؾـؿ أكـف  ،ادـ ؾقع وافصـؾ  هـق ظــ افـ ظقى ؾؼـط افعقضأن يؽقن  :شسطلؽـ ُ

 -وٓع  أن يؼّر افرؿقؼ وادرأة عذفؽ ،ؾنن ـوكو يعؾامن ؾال يص  ،وٓ لعؾؿ أاو زوجي فف ،رؿقؼ فف

ـِل وُمظطقَؽ َـف كذا :وإن قاَل ) :ققلف ُْ رَّ ََد
   (.َصََّّ اإلقراُر ٓ الصْؾَُّ  :فَػَعَؾ  ،ُمقِ

 ؟ف  حؽؿ إقراره ،ول أؿّر ع يـل ظؾقؽ وأظطقؽ ـذا ؾػعؾإذا ؿ

 أؿـّر هبـو وفـؽ مخسـي آٓف  :ؾؼـول ،رجؾ يري  مـ آخـر ظةــرة آٓف وؿـ  أكؽرهـو :َهالف

 -ؾلؿرّ 

 ٕكَّف أؿر عحٍؼ حيرم ظؾقف إكؽوره :أكف يص  اإلؿرار :فاحلؽؿ-   

 -ؾؿ حيؾ فف أخذ افعقض ظؾقفؾ ،ٕكَّف جيى ظؾقف اإلؿرار عام ظؾقف مـ احلؼ :وٓ يص  افصؾ 

ؾـال  ،وأمو اإلؿرار عنشؼوط صــلء مــف ،ويطوفبف عف ؾقلخذ حؼف افذي أؿرَّ عف ـومالً  :وظذ هذا •

 -يص 
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

َظك ظؾقف َعغٍ ] ـ ادَّ ََ ـٍ فَسَؽَ   ،و ُْ وهـق  ،َصـََّّ  ،َـؿ صـاَلََّ َـ لٍ  ،وهـق َُيَْفُؾـف ،مو َمْكَؽـرَ  ،مو َد

ِظللؾؿُ  َُ  :دَّ عقبَ رُ َقٌع  ََ ٌُ الصْؾََّ َُ و ،فدُّ  ْمَخُذ َـف َُشْػَع ٍ  ،ْػَس ُُ ـرالٌ  :ولمَخـرِ  ،و َْ  ،وٓ ُصـػع َ  ،فـل َردَّ  ،إ

ف َاضِـ :وإن َكَذَب محُدمها َُِصََّّ يف َحؼ   .وَا َمَخَذه حرامٌ  ،اً   

  ٍِ َقٍ  وَقْذ َُِصَُّّ َِعَقٍض ظـ ََسِ ػعُ  و ،ادةٍ وَتْرِ  َصف ،وٓ َحؼ  ُصػع ٍ  ،وٓ     .دُّ اْلـَ  وَتْسُؼُط الشُّ

ـُ َصجرتِف يف هـقاِل غـِره ـَ  ،مو َقـراِره َمَزاَلـف ،وإن َحَصَؾ ُغص َؽـ َْ ـك َلـقاُه إن َم ََ وإٓ فؾـف  ،فـنن َم

ْرِب الـَّافــِذ فــتَُّ إَـقاِب للشــتطراِق  .َقْطُعـف ـٍ  ،وَُيــقُز يف الــدَّ ــ ٍ  ،وشــاَاطٍ  ،ٓ إخــراُج َرْوَصــ  ،ودِكَّ

قزاٍب  َِ ْؾِؽ جارٍ و ،و َِ ػعُؾ ذلؽ يف  َُ ٍ  َل إِْذِن  ،ٓ  شَسَ َُ ولـقس لـف َوْ ـُع َخَشـبِف  ،ْسَتِ ؼ  اْلــؿُ وَدْرٍب 

ْؿؽِـْف التسؼقُػ إٓ َف ،رورةِ ـظذ حائِط جاِره إٓ ظـَد الض ُُ إذا اهْنَـَدَم  ،وكذلؽ ادسِجُد وغـُره ،إذا   

ــَداُرمها ــ ،ِج ــَػ َ  ــَ  محــُدمها من  ،َرُرهـمو ِخق ــعْ َُ فَطَؾ ــفُؿ ــُر ََع ــف :َره أَخ ــِزَ ظؾق ــُر  ،ُمْج ــذا الـْف وك

ُب والَؼـاةُ  َٓ و  .[والدُّ

  -صؾ  ظذ إكؽور :وهق ،هذا افػصؾ هق يف افؼسؿ افثوين مـ افصؾ  ظذ مول

َظك ظؾقف َعغٍ ) :ققلف ـ ادَّ ََ ـٍ فَسَؽَ   ،و ُْ    (.َصََّّ  ،َؿ صاَلََّ َ لٍ  ،وهق َُيَْفُؾف ،مو َمْكَؽرَ  ،مو َد

 ،مــ ادـول ؿـ ره موشـي أفـػ وً ظل صخص أن فف ظذ آخر مبؾغأن ي ّ  :لصؾَّ ظذ إكؽارصقرة ا

ثـؿ  ،وٓ عقــي عقــفام ،وٓ يـػـل ،أو يسـؽً ؾـال يؼـرّ  ،وهـق صـودق يف إكؽـوره ،ؾقـؽر ادـ ظك ظؾقـف

ولسـؼط اخلصـقمي  ،ظـ ادوشي أفـػ وً ظقض :لصوحلو ظذ أن اد ظك ظؾقف يعطل اد ظل ظةـرة آٓف

  -واف ظقى

ْغَ » :ظؿقم ح يٌ :الدلقؾو ،ؾفذا صؾ  صحق  جوشز ََ ْؾَُّ َجائٌِز     -(1)«ْسؾِِؿغَ اْلـؿُ الصُّ

                                 
 واحلوـؿ(، 5991« )حبون اعـ»و(، 638) «اجلورود اعـ»و(، 3594« )داود أعق»و(، 14.389« )أَ » أخرجف (1)

« اإلرواء» يف إفبوين وحسـف، هريرة أ  ح يٌ مـ( 6.65« )افؽزى» يف قفؼلوافب(، 2.49« )ادست رك» يف

(5.259 -) 
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 -وهذا إذا ـون اد ظك ظؾقف جيفؾ اف ظقى

وٓ  ،ؾـال جيـقز ،أو فؽـل يصـوحلف ظـذ أؿـؾ ،اً وإكام يـؽر جحـ  ،أمو إن ـون اد ظك ظؾقف يعؾؿ

واد ظك ظؾقف يعتؼـ  أكـف ٓ حـؼ فـف  ،ادظوه حؼ وم نأ اً إٓ إذا ـون اد ظل معتؼ  ،يص  هذا افصؾ 

وحضـقر جمؾـس  ،وصــقوكي فـػسـف ظــ افتبـذل ،فؾخصـقمي وً ؿطعـ :وذلـؽ ،وً ؾق ؾع إػ اد ظل صـق 

ويـرون دؾـع ضــررهو ظــفؿ مــ أظظـؿ  ،ؾنن ذوي إكػس افةـريػي يصعى ظؾقفؿ ذفؽ ،افؼضوء

   -وافةـرع ٓ يؿـعفؿ مـ وؿويي أكػسفؿ وصـقوكتفو ،ادصوف 

ِظل) :ققلف َُ  :وهق لؾُؿدَّ عقبَ رُ َقٌع  ََ ٌُ الصْؾََّ َُ و ،فدُّ     (.ْػَس

   -ؾقلخذ أحؽوم افبقع ،وً هذا احلؼ افذي لصوحلو ظؾقف يؽقن يف حؼ اد ظل عقع

 -ظـ موفف وً ٕكَّف يف احلؼقؼي يعتؼ ه ظقض

ؾقجـ ه  وً صـسى صــق اـام فـق  ،وؾسخ افصؾ  ،ؾؾف رده وً فق أكف وج  عام أخذه ظقب :وظذ هذا •

 -ويػسخ افبقع ،ؾنكف يرده ،وً معقب

ْمَخُذ َـف َُشْػَع ٍ ) :ققلف ُُ    (.و

 -فف أخذ افةػعي يف صؾ  اإلكؽور :أي

صؾ  إكؽور ظذ أن يعطقف كصـقبف مـ إرض افتـل يةـسك ؾقفـو  اً زي  صوف  ظؿر :َهال ذلؽ

فـق أن ـلكـف ؾ ،ؾلخذ ظؿرو كصـقى زيـ  مــ إرض ،ظذ أن يسؼط ظؿرو اف ظقى ،زي  ولؿ 

   -ظـ موفف وً ٕكَّف يعتؼ هو ظقض :اصساهو

فـؽ أن للخـذ هـذا افـصــقى مــ  :,وهـق افةــريؽ أخـر يف إرض,كؼقل دحؿ   :ؾؤن

   -وأكً فؽ حؼ افةػعي ،ٕاو عقع :إرض عوفةػعي

رالٌ  :ولمَخرِ ) :ققلف َْ   (.إ

 -وً وفقس عقع ،فيف حؼ راءً عْ ادـؽِر اد ظك ظؾقف يؽقن افعقض افذي دؾعف إِ 
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عـؾ  ،ظــ حـؼ يعتؼـ ه وً وفقس ظقض ،وإزافي افضـرر ظـ كػسف ،اف ظقى كَّف دؾعف فردّ أ :والعؾ 

  -هق يعتؼ  أكف ٓ حؼ ظؾقف

   (.وٓ ُصػع َ  ،فل َردَّ ) :ققلف

 -عيػوٓ حؼ افة ؾؾقس فف حؼ افرد ،مو دؾعف ٓ يلخذ أحؽوم افبقع

 ،ثـؿ صـوحلف ظـذ أفـػ ريـول ،ويـ  ؾـلكؽر ظؿـرشــقورة ؾودظوهـو ز وـون ظـ  ظؿر :َهال الرد

 -ظـ افسـقورة وً ٓ ظقض ،أن دؾع إفػ إعراء حلؼف وؾعؿر

 -فق لبغ يف افسـقورة ظقى ؾؾقس فف ردهو إػ زي  :وظذ هذا •

أن كصــقى زيـ  مــ إرض  وؾـودظك ظؿـر ،زي  فف أرض ومعف ثالثي صــرـوء :َهال الشػع 

ؾؾـقس فبؼقـي افةــرـوء أن يلخـذوا كصــقى زيـ   :بؾـغ مــ ادـولثـؿ صـوحلف ظـذ م ،ؾـلكؽر زيـ  ،فف

   -عوفةػعي

  -ظـ عقع وً ٓ ظقض ،خلصقمي اً ردّ  وإكام دؾع مو دؾع فعؿر ،ن كصـقبف مل يـتؼؾ عبقعأ :والعؾ 

ف َاضِـ :وإن َكَذَب محُدمها) :ققلف َُِصََّّ يف َحؼ     (.اً   

وادـ ظك ظؾقـف صـ ق  ،دظـقاه أن يعتؼـ  ادـ ظل صـ ق :يةسط فصـحي افصـؾ  ظــ إكؽـور

 -إكؽوره

  -علن ـون يعؾؿ أن هذا احلؼ فقس فف ؾطوفى عف ،ؾنذا ـذب اد ظل يف دظقاه :وظذ هذا •

ؾـنن  ،عـلن ــون يعؾـؿ أن هـذا احلـؼ فـقس فـف عـؾ فؾؿـ ظل ،أو ـذب ادـ ظك ظؾقـف يف إكؽـوره

 ،ٓ كعؾـؿ عـوضـ احلـول ٕكــو :ؾػـل افظـوهر يلخـذ مـو لصـوحلو ظؾقـف ،وً ٓ عوضــ اً افصؾ  يصـ  طـوهر

   -وحيوشبف اهلل ظذ ـذعف ،وفـو افظوهر ،ؾوفبوضـ إػ اهلل

   -ؾؾقس فف افتصـرف ؾقام أخذ يف هذا افصؾ  ،وأمو يف افبوضـ وحؼقؼي إمر

   (.وَا َمَخَذه حرامٌ ) :ققلف

 -مو أخذ مـ هذا ادول حرام

   -فؾامل عوفبوضؾ وهق أـٌؾ  ،ٕكَّف إن ـون اد ظل ؾؼ  أخذ مو أخذ طؾامً  :وذلؽ
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   -وهضؿف حؼف وأـؾ ادول عوفبوضؾ ،وإن ـون اد ظك ظؾقف ؾؼ  أكؽر مو ظؾقف

َُِصَُّّ َِعَقٍض ظـ َش ) :ققلف ٍِ ـوٓ     (.ِرَقٍ  وَقْذ

 :أصور ادمفػ إػ مجؾي مـ ادسوشؾ ٓ يص  افصؾ  ظؾقفو ععقض

ٕن  : مول ثـؿ يســفؾنذا شـرق افرجؾ ؾؾقس فؾؿسـروق مـف أن يصوحلف ظذ :حّد السـرق  (1

   -ؾال م خؾ فؾصؾ  ؾقفو ،احل ود حؼ هلل

 ،فغؾبـي ادصـؾحي يف ذفـؽ :,ؿبـؾ أن يصـؾ إمـر إػ افؼوضــل,فؽـ فـق رأى أن يسـس ظؾقـف 

  -ؾال علس ،ع ون ظقض

ٓ لةــؽـل إػ  :ؾؼـول افؼـوذف ،ؾـلراد أن يةـتؽقف ،رجـؾ ؿـذف آخــر :مثوفـف :حـد الؼـذِ (2

وٕكـف صــرع  ،ٕن ح  افؼذف ؾقف حـؼ هلل وحـؼ فمدمـل :ؾال جيقز ،افسؾطون وأظطقؽ أفػ ريول

 -ؾال جيقز أن يعتوض ظـ ظرضف عامل ،فتـزيف افعرض

 -(1)ؾال علس ،فؽـ فق أراد افسس ظؾقف ولرـف عال ظقض

   (.وٓ َحؼ  ُصػع ٍ ) :ققلف

   -ٓ يص  افصؾ  ظؾقف ععقض :حؼ الشػع  (3

 وؾؼـول أَـ  فعؿـر ،وع زيـ  كصــقبف ظـذ أَـ صــريؽون يف أرض ؾبـ وزي  وظؿر :َهال ذلؽ

 -شلصوحلؽ علفػ ريول ظذ أن لسؼط حؼؽ مـ افةػعي :افذي فف حؼ افةػعي

   (.وَتْرِ  َصفادةٍ ) :ققلف

   -شقاًء ـوكً افةفودة عحؼ أو عبوضؾ ،ٓ يص  :الصؾَّ ظذ تر  الشفادة (4

ؾصـوحلف عـلفػ  ،فقسـً فـف فقةـف  ظؾقـف أاـو وؾجوء ظؿر ،وً ادظك زيٌ  أن فف أرض :َهال ذلؽ

   -ريول ظذ أن ٓ يةف  ظؾقف

                                 
 -فمدمل حؼ افؼذف أن: افثوين افؼقل (1)

 -ادذهى مـ افصحق  وهق، احل ّ  ويسؼط، ذفؽ ؾؾف عامل عصؾ  كػسف ظـ أشؼطف ؾنذا :هذا وظذ
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 -عبوضؾ معحؼ أ وشقاًء ـوكً صفودة ظؿر ،ؾال يص 

ػعُ  و) :ققلف    (.دُّ اْلـَ  وَتْسُؼُط الشُّ

ٕكَّـف رضــل  :وذلـؽ :ؾـنن حـؼ افةـػعي يسـؼط ،صـوف  آخـر ظـذ حـؼ افةـػعي فق أن رجـالً 

 -افعقض ظذ لرك حؼ افةػعي ٓ يص  ٕن :وفقس فف أخذ افعقض افذي لصوحلو ظؾقف ،عسـفو

ٕكَّـف  :وذلؽ :وٓ صـلء فف عو صوف  عف ،ؾقسؼط احل  ،ؾنكف إذا صوف  ظؾقف :وـذا حّ  افؼذف

 -ٓ جيقز أخذ افعقض ظـ حّ  افؼذف ـام شبؼ

  -* دو ؾرغ ادمفػ مـ افؽالم ظذ أحؽوم افصؾ  صـرع يف افؽالم ظذ أحؽوم اجلور وحؼقؿف

ـُ َصجرتِف يف هقاِل غِرهوإن َحَص ) :ققلف    (.مو َقراِره َمَزاَلف ،َؾ ُغص

أكـف وصـؾ إػ  :أي, أو يف ؿـراره ،ؾ خؾً أؽصـواو إػ هـقاء دارك ،إذا ؽرس جورك صجرة

وفـق  ،وجيـى ظؾقـف إزافتفـو ،ؾؾؽ أن لطوفى اجلور عنزافي هذه إؽصون ظــ أرضـؽ ,أرض عقتؽ

   -لرلى ظذ ذفؽ لؾػ افةجرة

   -ؾقجى إزافي مو يةغؾف مـ مؾؽ ؽره ،قاء مؾؽ فصوحى افؼرارأن اهل :والعؾ  ♦

  -ؾلول أمر لػعؾف ،أو افؼرار لمذيؽ ،ؾنذا ـوكً هذه إؽصون يف اهلقاء

   -أن لطوفى اجلور عنزافتفو -1

ـَ ) :ققلف َؽ َْ ََك َلقاُه إن َم    (.فنن َم

أو ظــ  ،قتـؽؾؾؽ أن لؾـقي افغصــ ظــ هـقاء ع :إذا امتـع صوحى إؽصون مـ إزافتفو (2

  -ؿراره إن أمؽـؽ ذفؽ عال مةؼي

   (.وإٓ فؾف َقْطُعف) :ققلف

ــتؿؽـ مـــ فق فــو (3 ــؽ :إذا مل ل ــ ؾع إٓ  ،ؾؾــؽ أن لؼطعفــو وٓ صـــلء ظؾق ـوفصــوشؾ إذا مل يـ

   -عوفؼتؾ
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ومـو جيـقز فإلكسـون أن يتصــرف يف  ،* عع  ذفـؽ أصـور ادمفـػ إػ مـو يتعؾـؼ علحؽـوم افبــوء

  -و افػؼفوء يف عوب افصؾ وهذه يتـووهل ،مؾؽف

   -أن افطرق واف روب ؿسامن :واظؾؿ •

وأن لــقب  ،وافتصـرف يف هذه ُيرجع ؾقف إػ اإلمـوم ،طرق افعومي ادةسـي افـوؾذةاف :إول

   -ظـف افبؾ يي

 -افطرق اخلوصي علكوس معقـغ :الهاين

 -وفؽؾ ؿسؿ أحؽومف اخلوصي عف

ْرِب الـَّا) :ققلف    (.فِذ فتَُّ إَقاِب للشتطراِق وَُيقُز يف الدَّ

ؾقجـقز  ،ؽر مس ود ؾفق ِمؾـٌؽ فؽـؾ أهـؾ افبؾـ  اً ؾنذا ـون افطريؼ كوؾذ ،هق افطريؼ :الدرب

   -هلؿ إفقف وً وخمرج ،وً فقجعؾقه ضريؼ :أي ،فالشتطراق وً دـ هؿ ظؾقف أن يػتحقا ؾقف عوع

ؽ ضـرر ظـذ ادجتـوزيـ وفقس يف ذف ،وهق مـ مجؾتفؿ ،ٕن احلؼ ؾقف جلؿقع ادسؾؿغ :وذلؽ

   -عوفطريؼ

ـٍ ) :ققلف    (.،وشاَاطٍ  ،ٓ إخراُج َرْوَص

مـــ  اً ؾُقخــِرُج ادوفــؽ جــزء ،وً وهــق أن يؽــقن اجلــ ار مرلػعــ ،مــو يســؿك عوفبؾؽقكــي :الروصـــ

 -وٓ يصؾ إػ جوكى اجل ار أخر ،افسؼػ ظذ افطريؼ افعوم

 -إػ افبقً أخر يف افةؼ أخرفؽـف يؿر عوفطريؼ ـؾف حتك يصؾ  ،مثؾ افروصـ :والساَاط

   -ؾقؽقن ؾقق افطريؼ افـوؾذ ،وً وٓ شوعوض ،وً ٓ جيقز فإلكسون أن خيرج روصـ :ؾقؼقل ادمفػ

  -(1)واهلقاء لوعع فؾؼرار ،أن افطريؼ افـوؾذ هق جلؿقع ادسؾؿغ :وظؾ  ادـع ♦

                                 
 اعـ: ورجحف، وافةوؾعقي ادوفؽقي ؿقل وهق، افـوس ظذ ررضـ ذفؽ يف يؽـ مل إذا جيقز: أَ  ظـ افثوكقي افروايي (1)

 -وافعثقؿغ، افؼقؿ واعـ، لقؿقي
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   (.ودِكَّ ٍ ) :ققلف

 :أن خيــرج ظتبــي مـــ عقتــف إػ افطريــؼ افعــومفــقس فــف  :فقؼــقل :لســؿقفو افعومــي افَعَتبــي :الدكــ 

   -ؾؾقس فف أن يضع ؾقف مو يضـقؼ ظذ افـوس ضريؼفؿ ،ٕكَّف مؾؽ فؾجؿقع :وذلؽ

قزاٍب ) :ققلف َِ    (.و

   -وفق مل يضـر عودورة ،ؾؾقس فف إخراجف ظذ افطريؼ افـوؾذ ،مو يصى مـف ادوء :ادقزاب

  أن هذا لصـرٌف  :والعؾ  ♦
ٍ
   -ؾؾؿ جيز ،وعغ ؽره عغر إذكف مةسك عقـف يف هقاء

وٓ خيػك مـو يف  ،أو جـوح يضـر علهؾفو ،ـبـوء دـي ؾقفو ،ؾؾؿ جيز ،وٕكف يضـر عوفطريؼ وأهؾفو

 ،أو مـوء كجـس ؾقـجسـفؿ ،ورعـام جـرى ؾقـف افبـقل ،ؾنن مـوءه يؼـع ظـذ ادـورة :ادقزاب مـ افضـرر

 -وجيعؾ ؾقفو افطغ ،ويزفؼ افطريؼ

ػعُؾ ذ) :ققلف َُ ْؾِؽ جارٍ وٓ  َِ ٍ  َل إِْذِن  ،لؽ يف  شَسَ َُ  (.ْسَتِ ؼ  اْلـؿُ وَدْرٍب 

ــام ؿقــؾ يف , يف افطريــؼ ؽـر افعــوم وً وٓ مقزاعـ ،وٓ دـــي ،وً وٓ شـوعوض ،وً ٓ خيـرج روصـــ :أي

   :وهذا هق ،افذي يـتػع عف أكوٌس معقـقن ،ؽر افـوؾذيص  ذفؽ يف افطريؼ وإكام  ،,افطريؼ افعوم

ؾفـذا  ،فـقس عـوؾـذ ،وافـ رب وافطريـؼ ادةـسك عـغ اثــغ وكحقمهـ :الطـرق الـقع الهاين َــ

إٓ عـنذن أهـؾ  وً أو شـوعوض ،أو دـي ،وً ؾؾقس ٕح هؿ أن خيرج روصـ ،ادةسـغهلمٓء افطريؼ مؾؽ 

   -افطريؼ

 -جوز ،ؾنذا أشؼطقا حؼفؿ ورضقا ،أن احلؼ هلؿ ـؾفؿ :والعؾ  ♦

 -ظذ عقً اجلور إٓ عنذكف وً اعوـذفؽ يف مؾؽ اجلور فقس فف أن يضع مقز

ْؿؽِـْـف التسـؼقُػ إٓ  ،رورةِ ـولقس لف َوْ ُع َخَشبِف ظذ حائِط جـاِره إٓ ظــَد الضـ) :ققلف ُُ إذا   

   (.َف

شـؿـً ومثؾف افققم وضـع صـّبي مــ اإل ،أصور ادمفػ إػ مسلفي وضع إخةوب ظذ اجل ار

   -ظذ ج ار جوره



  

 
 البيااااااااااااااااا  كتااااااااااااااااا   

 
253 

ؾــؽ افتصـــرف يف حــوشط جــوره عقضــع خةــى ظؾقــف إٓ ؾؼــرر أن إصــؾ أن اإلكســون ٓ يؿ

   :عةـرضغ

 -عحقٌ ٓ يؿؽـف افتسؼقػ ع وكف :أن يضطر إػ ذفؽ -1

 -ٓ يضـره وضع اخلةى ،وً علن يؽقن اجل ار ؿقي :أن ٓ يتضـرر ج ار جوره -2

 -وٓ يةسط إذن صوحى اجل ار ،ؾنذا وج  هذان افةـرضون ؾقجقز وضع اخلةى

ْغــِرَز َخَشــَبُف يِف » :وً مرؾقظــ  هريــرة حــ يٌ أ  :والــدلقؾ ♦ َُ ْؿـَــْع َجــاٌر َجــاَرُه َمْن  َُ  َٓ

 -(1)«ِجَداِرهِ 

   (.وكذلؽ ادسِجُد وغُره) :ققلف

أو وؿـػ  ،أو م رشـي ،ـحـوشط افقتـقؿ :يؼول يف جـ ار ادسـج  وؽـره ،مو ؿقؾ يف ج ار اجلور

 صـوحى اخلةـى اضـطرار :ةــرضغظذ ج رااو إٓ ع وً ؾؾقس ٕح  أن يضع خةب ،وكحقهو ،ظوم

 -وظ م لضـرر اجل ار وصوحبف ،فذفؽ

َُ  ،َرُرهـمو ِخقـَػ َ ــ ،إذا اهْنَـَدَم ِجــَداُرمها) :ققلـف ُمْجــِزَ  :َره أَخــُر ََعـفُؿـعْ فَطَؾـَ  محــُدمها من 

   (.ظؾقف

وــون ذفـؽ عػعـؾ اهلل  ،أو خوؾـو شـؼقضف ،إذا ـون عـغ اجلـوريـ جـ اٌر مةـسك عقــفام ؾسـؼط

ؾنكـف  :وأراد أحـ  اجلـوريـ أن يعؿـره وضؾـى مــ أخـر :ـام فق جوءلف إمطور وكحق ذفـؽ :لعوػ

  -وجُيز ظذ ذفؽ ،يؾزمف

وهـق صــريٌؽ مـع  ،فامقوظامرلف ؾقفو إزافي افضـرر ظـفام ـؾـ ،ؾقفامن ادصؾحي هلام ـأ :والعؾ  ♦

   -ؾُقؾزم ععامرلف معف إن َضؾَى مـف ،صوحبف يف اجل ار

                                 
 (-1699« )مسؾؿ»و(، 2463« )افبخوري» أخرجف (1)
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   (.ـْفرُ وكذا ال) :ققلف

وؿـ  يؿـر ععـ ة  ،اً صـغر اً ؾوجلـ ول افصـغر يسـؿك اـر ،افـفر افعوم يؽقن فف ج اول صغرة

   ؟فؿـ ُصؾ فا ،وؿ  خيرب هذا افطريؼ وافسوؿقي ،مزارع

 مهو أن يصؾحوهن ـالاؾزم اجلورؾقُ  ،حؽؿفو حؽؿ اجل ار ادةسك-   

   -أن ادصؾحي مةسـي عقـفام :والعؾ  ♦

ُب ) :ققلف َٓ و    (.والدُّ

أو أراد  ،ؾؽـذفؽ افـ وٓب ادةـسك إذا خـرب ،إلخـراج ادـوء :مو ل يره افـ واب :الدوٓب

ٕن ادصــؾحي  :ؾحؽؿــف ـــام شــبؼ يف اجلــ ار ادةــسك أكــف يؾــزم عــذفؽ ،أحــ  افةـــريؽغ إصــالحف

  -فالثـغ

 (.والَؼـاةُ ) :ققلف

إذا احتقٍ إلصـالح ععـض  ؾوفؼـوة ،ظبورة ظـ أعقور متقافقي جيري موء ععضفو إػ ععض :الؼـاة

   -ٕن ادصؾحي هلام :ؾقؾزم ـال اجلوريـ ،آعورهو ولرمقؿف أو لـظقػف
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 :قال ادملػ 

ْؼِدْر ظذ َوفاِل ص] َُ ـ    َجـْر ـََ ـِـف   َُيْ ُْ ــ َاُلـف َقـْدُر َد ََ ُُطاَلْ  َف، وُحِرَم َحْبُسف، و ـِف    ُْ لٍل َـ َد

َر ََقفائِ  َِ ـف، فـنن َمَصـظؾقف، وُم  َ ـك ُحـبَِس ََطَؾـِ  َر ََ بِـْع َاَلـف َاَظـف احلـاكُِؿ وَقضـاُه، وَٓ ـف، فنْن َم َُ رَّ و  

ِػل َ  ظؾقف حآً َوَجَ  اْلـَ ْجُر ظؾقـف، َسـماِل ُغرَائِـف، مو َعِضـفؿ.  َُ ـ َاُلف ٓ  ََ ٍؾ. و َُطالُ  َُِؿَمجَّ

ـُْػُذ َتَص  َُ ْسَتَ  ُّ إطفاُره، وٓ  ُُ ُفف يف َـو ــ َاَظـف، مو َمْقَرَ ـف رُّ ََ الِف َعَد اْلــَ ْجِر، وٓ إقـراُره ظؾقـف، و

، مو ِجـاُــٍ  ـصــق ًا َعــَده َرَجــَع فقــف، إن َجِفــَؾ َحْجــَره، وإٓ فــل، وإن َتَصــ ـٍ ُْ تِــف، مو َمَقــرَّ َــَد ََّ
َِ يف ذِ رَّ

بقـعُ  َُ ُُطاَلُ  َف َعـَد فـؽ  اْلــَ ْجِر ظــف، و ، و َؿـَـف  ُتقِجُ  َقَقدًا، مو َآً: َصََّّ ََ ـُؿ  ؼس  ُُ احلـاكُؿ َاَلـف، و

 ََؼْدِر ُدُقِن ُغرَائِف.

ـِعٍل، وإن َطَفـَر َغـرٌُؿ   ََ ، مو َكػقـٍؾ  ـٍ ـ  َـَرْه ََ ـَؼ الَقَر ََّ ٌؾ ََػَؾٍس، وٓ َؿقٍت، إن َو َمجَّ َُ وٓ ََيِؾُّ 

ُػؽُّ َحْجَره إٓ حاكؿٌ  َُ  .[َعَد الِؼسؿِ  َرَجَع ظذ الُغرَاِل َِؼسطِف، وٓ 

 افتضـققؼ، وادـع-  احلجر لغ :

 مـع إكسون مـ لصـرؾف يف موفف، أو يف موفف، وذمتف-  وصـرظًا:

 إصؾ يف احلجر َـ حقث الدلقؾ: الؽتاب، والسـ :  ♦

 -(ې ې)، وؿقفف: (ڭ ڭ ڭ ۇ)ؿقفف لعوػ:  مَا الؽتاب:- 1

 -(1): حقٌ حجر ظذ معوذ ^ؾػعؾف  ومَا السـ :- 2

                                 
 (،4551)واف ارؿطـل يف افســ  (،5939)وافطزاين يف إوشط  (،1.68)افعؼقع يف افضعػوء أخرجف  (1)

 ،مـ ضريؼ افزهري (مطقٓ 11261, 11269)فبقفؼل يف افؽزى وا (،7969, 2348)واحلوـؿ يف ادست رك 

 -«وَاظف يف دُـ ظؾقف ،حجر ظذ َعاذ َالف ^من الـبل »ظـ أعقف  ،ظـ اعـ ـعى عـ موفؽ

 -وظب  احلؼ ،اعـ ظب  اهلودي :وافصقاب أكف مرشؾ، ؿوفف مجوظي مـ افعؾامء مـفؿ
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ل: ٕن افةــريعي جـوءت عحػـظ افضــروريوت اخلؿـس، * احلجر مـ لوشـ اف يـ اإلشالم

ومـفو: ادول، وإصؾ أن اإلكسون افبوفغ افعوؿؾ فف ـومؾ افتصـرف يف موفف، فؽــ ؿـ  كحتـوج إػ أن 

 كحجر ظؾقف، وكؿـعف مـ افتصـرف دصؾحتف، ودصؾحي ؽره-

 :احلجر قس ن   

، ,ويـتؽؾؿ ظؾقـف هــو,ؾـس حجر ظذ افةخص حلـظ افغـر: ــوحلجر ظـذ ادػ الؼسؿ إول:

واحلجر ظذ ادـريض يف افتـزع عـام زاد ظـذ افثؾـٌ، واحلجـر ظـذ افرؿقـؼ وادؽولـى حلـظ افســق ، 

 ؾفمٓء حيجر ظؾقفؿ حلظ افغر، فؽـ هلؿ أعقاب يذـرون ؾقفو ؽر عوب احلجر-

 حجر ظذ افةخص حلظ كػسف: ـوفسػقف، وادجـقن، وافصغر-  الؼسؿ الهاين:

ـ ققلف: ) ْؼِدْر ظذ َوفاِل صََ َُ ُُطاَلْ  َف، وُحِرَم َحْبُسفـ   ـِف    ُْ  (.  لٍل َـ َد

 :اد يـ عوفـسبي فس اد ديـف ٓ خيؾق مـ حوٓت 

أن يؽقن معسـرًا ٓ صـلء ظـ ه، وٓ يؼـ ر ظـذ وؾـوء صــلء مــ ديــف: ـرجـٍؾ  احلال  إوػ:

 ا افذي ذـره ادمفػ هـو- ظؾقف أفػ ريول، وفقس ظـ ه ش اد، ومل يزشف افغريؿ، وهذ

 :ففذا لف َلَ  محؽام   

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )( ٓ ُيطوفى عوف يـ، عؾ جيى إكظوره: فؼقفـف لعـوػ: 1

 -(1)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ( وحيرم حبسف: ٕكَّف ٓ ؾوش ة مـ حبسف، عؾ يسك فقعؿؾ ؾققيف-2

 ( وحيرم احلجر ظؾقف-3

ـِف   َُيْ ققلف: ) ُْ ـ َاُلف َقْدُر َد ََ َر ََقفائِفو َِ  (.  َجْر ظؾقف، وُم

أن يؽقن فف مـوٌل عؼـ ر ديــف، أو موفـف أـثـر مــ ديــف، ؾفـذا ٓ حيجـر ظؾقـف، عـؾ  احلال  الهاكق :

 يطوفى عوفقؾوء، وجيى ظؾقف أن يقيف-

                                 
 (-289)افبؼرة، أيي  (1)
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 ؾنن ضؾى مفؾي فقتؿؽـ مـ افقؾوء، ؾنكف يؿفؾف-

ََك ُحبَِس ققلف: )  (.  فنْن َم

 بس، ويؿـع مـ افتصـرف، وجيز ظذ افس اد-إذا امتـع مـ دؾع اف يـ، ؾنكف حي

يلُّ القاجـد »مرؾقظـًو:  حـ يٌ ظؿـرو عــ افةــري   والدلقؾ ظذ جقاز حبس اد ضؾ: ♦

 -(2)، ؿول وـقع: ظرضف: صؽقاه، وظؼقعتف: حبسف(1)«َيؾ ظر ف، وظؼقَتف

ظــ  ظؿـقم أكف حيؾ  ف اشـف أن يؼع يف ظرضف علن يؼقل: موضؾـل، طؾؿـل، وفؽـ فقس  وادراد:

المتف، وفقس يف ـؾ مؽون: ف ال لؽـقن ؽقبـي، وحيـؾ أيضـًو افـوس، عؾ ظـ  افؼوضـل، أو مـ يزيؾ طُ 

 ظؼقعتف، وهل: إمو حبسف، أو للديبف، حسى مو يراه افؼوضـل-

َ فققلف: )    (ََطَؾِ  َر

 أي: أن احلبس فؾغريؿ ٓ يتؿ إٓ إذا ضؾى صوحى اف يـ حبسف- 

 حلبس وشـقؾي حلصقفف ظذ حؼف-وافعؾي: أنَّ احلؼ فف، وا

بِْع َاَلف َاَظف احلاكُِؿ وَقضاهُ ـفنن َمَص ققلف: ) َُ  (.  رَّ و  

إذا أصـر هـذا ظـذ ظـ م افقؾـوء، وظـذ ظـ م عقـع موفـف فقؼضــل ديــف، عـؾ صـز ظـذ احلـبس 

 وافضـرب، ؾنن احلوـؿ وويل إمر يبقع موفف ويؼضـل ديقكف-

   والدلقؾ: ♦

 حجر ظذ معوذ وعوع موفف: ـل يس َّ ديـف- ^ - مو ورد أن رشقل اهلل1

 - أن احلوـؿ يؼقم مؼوم اد يـ، ؾقـقب ظـف يف عقع موفف إذا اشت ظك إمر ذفؽ- 2

 - فؽل ٓ يتضـرر صوحى ادول عتلخر افس اد- 3

                                 
وافطحووي يف رشح  (،3627)واعـ موجف  (،4689) لوافـسوش (،3628)أعق داود و (،17946)أخرجف أَ   (1)

 ،صحق  اإلشـود :ؿول احلوـؿ (6.51)وافبقفؼل  (7965)واحلوـؿ  (5989)واعـ حبون  (،949)ادةؽؾ 

 -(1434)وحسـف إفبوين يف اإلرواء 

 (-29.465)مسـ  أَ   :اكظر (2)
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ؾٍ ققلف: ) َُطالُ  َُِؿَمجَّ  (.  وٓ 

 حّؾ- ٓ بقز مطوفبي اد يـ ع يـ ممجؾ مل حيؾ أجؾف، وإكام يطوفى عام

 وافعؾي: أكَّف ٓ يؾزمف أداء اف يـ ؿبؾ حؾقل إجؾ-  

ِػل َ  ظؾقف حآً َوَجَ  اْلـَ ْجُر ظؾقف، َسماِل ُغرَائِف، مو َعِضفؿققلف: ) َُ ـ َاُلف ٓ  ََ  (.  و

 مـ ديـف أـثر مـ أمقافف، ؾفذا حيجر ظؾقف- احلال  الهاله :

فـق كػـذت لصــرؾولف فضـوظً حؼـقق  : أن مصؾحي افـوس لؼتضـل احلجر ظؾقـف: إذوالعؾ  ♦

 اف اشـغ- 

 فؽـ يةسط فذفؽ مطوفبي افغرموء أو ععضفؿ عوحلجر ظؾقف: ٕن احلؼ هلؿ- 

ْسَتَ  ُّ إطفاُرهققلف: ) ُُ  (.  و

 ل- ـأي: إطفور أن هذا ادػؾس لجقر ظؾقف مـ ِؿَبؾ افؼوض

 : فقعؾؿ افـوس ذفؽ، ؾال يتعومؾقن معف، ويؽقكقن ظذ عصـرة-والعؾ 

 إطفور احلجر وإظالكف يؽقن حسى افعرف، شقاًء عوفصحػ أو عغرهو- و

 * صـرع ادمفػ يف افؽالم ظـ إحؽوم ادتعؾؼي عوحلجر ؾؼول:

ـُْػُذ َتَص ققلف: ) َُ ُفف يف َالِف َعَد اْلـَ ْجرِ ـوٓ   (.  رُّ

 ( أن ادحجقر ظؾقف ٓ يؿؾؽ افتصـرف يف موفف، ؾال لـػذ عع  احلجر- 1

 عووضوت: ـوفبقع وافةـراء، واإلجورة- شقاء ظؼقد اد

 أو افتصـرؾوت افتل هل ظذ جفي افتزع: ـوهلبي، وافص ؿي، وافعتؼ، وكحقهو- 

 رؾولف ؾقفو يبطؾ حؼ افغرموء، وحؼفؿ مؼ م- ـ: أنَّ إكػود لصوالعؾ 

 (.  وٓ إقراُره ظؾقفققلف: )

عق ه، ؾؾق ؿول: هذه افســقورة ( مـ إحؽوم: أكف عع  احلجر ٓ يؼّر ظذ صـلء مـ موفف افذي 2

افتل عق ي فقسً يل، عؾ هل وديعي، ؾال كؼبؾ ذفؽ، وحُيجر ظؾقفو مع موفف، وُلبـوع افســقورة ويـقف 

 مـفو اف يـ-
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ـل ٓ يتقاضل افغريؿ ورجؾ آخر ظذ أن صـق ًو مــ  والعؾ  لعدم قبقلـا إقراره ظذ َا يف ُده: ♦

 موفف فذفؽ أخر، مـ أجؾ أن ٓ يبوع-

ـ َاَظف، مو َمْقَرَ ف صق ًا َعَده َرَجَع فقف، إن َجِفَؾ َحْجَره، وإٓ فلقلف: )ق ََ  (.  و

صـق ًو، أو أؿرضف، ثؿ وجـ  موفـف ععقــف، ومل  ,أثـوء ؾسة احلجر,( مـ عوع ظذ ادحجقر ظؾقف3

 يؽـ ؿ  ؿبض ثؿـف مـ ذفؽ افبقع وافؼرض، ؾؾف حوفتون: 

 رضف ؿبؾ احلجر ظؾقف ثؿ ُحِجَر ظؾقف: ؾنكف يلخذ متوظف- أن يؽقن عوظف، أو أؿ احلال  إوػ:

اَلُف ََِعْقـِـِف ِظـْـَد َرُجـٍؾ »مرؾقظًو:  ح يٌ أ  هريرة  والدلقؾ: ♦ ََ ـْ َمْدَرَ    -َمْو إِْكَسـاٍن  -ََ

هِ  ـْ َغْرِ
َِ «َقْد َمْفَؾَس َفُفَق َمَحؼُّ َِِف 

(1)
- 

جر ظؾقف: ؾنن ـون ٓ يعؾـؿ أكـف لجـقر ظؾقـف، أن يؽقن عوظف، أو أؿرضف عع  احل احلال  الهاكق :

 ؾنكف يرجع ظذ موفف ويلخذه ععقـف-

 وإن ـون يعؾؿ أكف لجقر ظؾقف ؾال يعقد ظؾقف ععقـف: ٕكَّف دخؾ ظذ عصـرة- 

، مو ِجـاٍُ  ُتقِجُ  َقَقدًا، مو َآً: َصََّّ ـوإن َتَص ققلف: ) ـٍ ُْ تِف، مو َمَقرَّ ََد ََّ
َِ يف ذِ  (.  رَّ

 ٕحؽوم: لصـرؾوت ادػؾس يف ذمتف لصـرؾوت صحقحي- ( مـ ا4

أن احلجر لعؾؼ علظقون موفف، أمو ذمتف ؾفل ؿوعؾي فؾتصـرف: ٕكَّف مــ أهـؾ افتصــرف،  والعؾ :

 فؽـ حلؼتف اف يقن ؾُحِجَر ظؾقف يف موفف ؾحسى، ٓ يف ذمتف- 

ــف: ـــرِ يف ذَت ــال التص ــسض، وكحــق ذ َه ــف، وٓ يســ د، أو يؼ ــسي يف ذمت ـــ أن ية ــؽ م ف

 افتصـرؾوت افتل ٓ لؽقن يف ظغ ادول، عؾ يف ذمتف-

ـٍ ققلف: ) ُْ  (.  مو َمَقرَّ ََد

 ( مـ إحؽوم: أكف إذا أؿر أن فزيٍ  مـ افـوس يف ذمتف ديـًو ؾوإلؿرار صحق - 5

                                 
 (-1559)ومسؾؿ  (،2492)أخرجف افبخوري  (1)
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صوفٌ  ُحجر ظؾقف: ٕن ؽرموءه يطؾبقكف موشي ومخسـغ أفػًو، وظــ ه مخســقن أفـػ  َهال ذلؽ:

 زي ًا يطؾبـل مخسـغ أفػًو ـذفؽ، ؾوإلؿرار صحق - ريول، ؾؼول: إن

 أكَّف ديـ يف افذمي، واحلجر وؿع ظذ أظقون موفف- والعؾ : 

لعؾؼ هبو حؼ افغرموء، إكـام لؽـقن ديــًو يف  غ أفػًو افتل ُحِجر ظؾقفو: ٕكففؽـ ٓ كعطقف اخلؿسـ

خؾص مــ احلجـر ؾقلخـذ ععـض ذمتف: ٕن اإلؿرار فف وؿع عع  احلجر، وٕكف ؿ  يتػؼ معف: فؽل يـت

 موفف- 

 (.  مو ِجـاٍُ  ُتقِجُ  َقَقدًا، مو َآً: َصََّّ ققلف: )

 عو يتعؾؼ عوإلؿرار: إذا أؿّر عجـويي لقجى ؿقدًا، أو موًٓ، ؾقص -

أؿّر عع  احلجر ظؾقف أكف َجرح صخصًو، ؾنن ـوكـً هـذه اجلـويـي لقجـى ؿـقدًا ؾنكـف ُيؼـود  َهالف:

 عف- 

 َد يف إظضوء وافب ن ٓ يف ادول، وادحجقر ظؾقف موفف- : أن افَؼقَ والعؾ 

 وإن ـوكً لقجى موًٓ ؾـؼقل: ادول يؽقن يف افذمي حتك يػؽ احلجر ظـف-

ُُطاَلُ  َف َعَد فؽ  اْلـَ ْجِر ظـفققلف: )  (.  و

إذا أي: أن ادحجقر ظؾقف ُيطوَفُى عام أؿّر عف، وعام فزمف مـ ثؿـ افبقـع، وكحـق ذفـؽ عـو أؿـّر عـف 

 ُؾؽ احلجر ظـف-

أاو حؼقق ثوعتي يف ذمتف، وموفف ـون لجقرًا ظؾقف حلؼ افغرمـوء، ؾؾـام اشـتقف افغرمـوء  والعؾ :

 حؼفؿ زال افعذر-

بقُع احلاكُؿ َاَلفققلف: ) َُ  (.و

 عقع مول ادػؾس: فؽل يقيف افغرموء ديقاؿ- ,ومـ يؼقم مؼومف,يتقػ احلوـؿ 

دحجقر ظؾقف، ؾنكف ُيْبؼل فف مـ موفف مـو لـ ظق احلوجـي إفقـف ِمــ وإذا أراد احلوـؿ أن يبقع مول ا

مسؽـ وشـقورة لصؾ  دثؾف، واحلقاشٍ إصؾقي مــ افطعـوم وافةــراب وكحـق ذفـؽ، وأمـو مـو زاد 

 ظذ ذفؽ ؾنكف يبوع- 
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هـل ظـغ مـول افغرمـوء،  ,ـوفســقورة مـثالً ,مو إذا ـوكً احلقاشٍ إصـؾقي  إٓ مكف ُستهـك: *

 ذفؽ ؾال يسـفو، عؾ يعطقفو افغريؿ افذي َوج  ظغ موفف، وٓ لبؼك فؾؿحجقر ظؾقف-ؾنن ـون ـ

ويب أ احلوـؿ عبقع مو ُيسـِرُع إفقف افػسوُد: ـوفطعـوم، وافرضـى، وكحـق ذفـؽ، ثـؿ احلقـقان، ثـؿ 

 ه أصفُر فف، وأـثر فطاّلعف- ؤإثوث، ثؿ افعؼور أخرًا: ٕكَّف ٓ خيوف لؾػف، وعؼو

ُُؼس  ققلف: ) َؿـَف ََؼْدِر ُدُقِن ُغرَائِفو ََ  (.  ُؿ 

عع  عقع أمقافف يؼقم احلوـؿ عؼسؿي ادـول عـغ ؽرموشـف، ويعطـل ــؾ ؽـريؿ مــ ادـول عؼسـطف، 

 ؾصورت ضريؼي ؿسؿي إمقال عغ افغرموء ـؤا: 

 - حصـر اف يقن افتل ظؾقف فؾغرموء-1

 - حصـر أمقافف ادحجقرِة عع  عقعفو، إن ـوكً أظقوكًو-2

 ـسى هذه إمقال إػ جمؿقع اف يقن-- ل3

- ُيعطك ـُؾ واحٍ  مـ افغرموء عؼ ر ديـف مـ افـسبي، وٓ ؾرق عغ مو ثبً مــ افـ يقن ؿريبـًو 4

 ومو ثبً ععق ًا، أي: أوًٓ-

زي  مػؾس يريـ  مــف ؽرمـوؤه ظةــرة آٓف: دحؿـ  ثالثـي آٓف، وصـوف  ثالثـي  َهال ذلؽ:

 مخسي آٓف ؾؼط، أو عؾغ ؿقؿي مو عقع مـ متوظف مخسي آٓف-  آٓف، وظع أرععي آٓف، وهق ظـ ه

ؾــسى اخلؿسي آٓف إػ افعةــرة آٓف ؾُتسـووي افـصـػ، ؾقعطـك ــؾ واحـ  مــ افغرمـوء 

 (-2999(، وظع يلخذ )1599كصػ ديقكف، ؾصوفٌ ، ولؿٌ  يلخذ ـٌؾ واح  مـفام )

ٌؾ ََػَؾسٍ ققلف: ) َمجَّ َُ  (.  وٓ ََيِؾُّ 

ري  مـ ادحجقر ظؾقف ديـًو، فؽـف ممجؾ مل حيؾ، ــام فـق أراد مــف صـخص ديــًو فق أن صخصًو ي

مــمجاًل حيــّؾ ععــ  شـــي، ؾــنن إجــؾ ٓ حيــّؾ عــوحلجر ظؾقــف، وٓ يؿؾــؽ صــوحى ادمجــؾ ادطوفبــي 

 : أن إجؾ حؼ فؾؿ يـ ادػؾس-والعؾ عوف يـ: 

 ؾقؼسؿ ادول ظذ أصحوب اف يقن احلوّفي- وظذ هذا: •
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ِعلٍ  وٓققلف: ) ََ ، مو َكػقٍؾ  ـٍ ََ  ََرْه َؼ الَقَر ََّ  (.  َؿقٍت، إن َو

: والعؾـ إذا ـون فةخٍص ديـ، فؽـف ممجؾ، ؾامت اد يقن ؿبؾ إجؾ، ؾنكـف ٓ حيـؾ إجـؾ: 

ــف ؾقــقرث، فؾؿقــً حــؼ ,إجــؾ: أي,أكــف  ، افــ يقن ظومــي يف احلؽــؿ وهــذا، حؼقؿــف ـســوشر ظـ

 -وؽرهؿ أصحوهبو ظذ ادحجقر

ؾال يؿؾؽ مطوفبَي ورثتف عودول، فؽـ هـذا مؼقـ  عؼقـ ، وهـق: أن افقرثـي يقثؼـقن  وظذ هذا: •

 ؿودر ظذ افقؾوء يؽػؾ افقرثي ظذ أن يس دوا فف إذا حـّؾ إجـؾ، وإٓ 
ٍ
اف يـ عرهـ، أو عؽػقٍؾ معء

ش د هق، ؾنن وّثؼقه، وإٓ ؾؾف مطوفبي افقرثي: فـ ال يضــقع حؼـف، وٓ جيـ  مــ يطوفبـف ععـ  لؼوشـؿ 

 ول، ومقت اد يقن-اد

 (.  وإن َطَفَر َغرٌُؿ َعَد الِؼسؿِ  َرَجَع ظذ الُغرَاِل َِؼسطِفققلف: )

فق أكف دو ؿسؿً إمقال ظذ افغرموء خرج ؽـريؿ وؿـول: أكـو أريـ  مــف ؿبـؾ احلجـر، فؽـــو مل 

 طف-كعؾؿ عف، ؾـؼقل: علن افؼسؿي ظذ افغرموء ٓ لبطؾ، ويرجع افغريؿ اجل ي  ظذ افغرموء عؼس

ــؽ: ــال ذل ــو ظؾقفــو،  َه ــ ه شــتي آٓف، حجرك ــف ديــقن مؼــ ارهو ظةـــرة آٓف، وظـ زيــ  ظؾق

( آٓف، ؾلظطقــو ــاًل مــفام ثالثـي آٓف، ثـؿ 5( آٓف، وفعع )5واف يقن افتل ظؾقف هل: دحؿ  )

( آٓف مــ ؿبـؾ احلجـر، ؾـؼـقل: إكـؽ لرجـع ظـذ لؿـ ، 5جوء صوف  وؿول: وأكو أري  مـ زي  )

( 2999ذ مـ ـؾ واحٍ  أفػًو، وهل ؿ ر حصتف، ؾقؽـقن ــؾ واحـ  مــ افغرمـوء كوفـف )وظع، ؾتلخ

 ريول-

 أن افؼسؿي افسوعؼي لبّغ ؾسودهو، حقٌ مل ي رج معفؿ افغريؿ إخر- والعؾ :

ُػؽُّ َحْجَره إٓ حاكؿٌ ققلف: ) َُ  (.  وٓ 

ؼـقم مؼومـف وهـق : ٕكـف إكـام ثبـً عحؽـؿ احلـوـؿ، أو مــ يوذلـؽاحلجر ٓ يػؽف إٓ احلوـؿ: 

 افؼوضـل، ؾال يرلػع، وٓ يزول إٓ عحؽؿف- 

إٓ إن وّف مو ظؾقف مـ اف يقن: ؾنكـو ٓ كحتوج حلؽؿ احلوـؿ، عؾ يرلػع احلجـر: فـزوال شـببف، 

 ومقِجبف-
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 ٌلاااااافص

 :قال ادملػ 

ْقعـ] ََ ـ مظطاهؿ َاَلـف  ََ ظ فؿ، و ًا، مو َقْر ـًا، َرَجـَع وَُيَْجُر ظذ السػقِف، والصغِر، وادجـقِن: حِلَ

ــؿَّ  ــُف إلــقفؿ. وإن َت ْدَفْع َُ ـــ    ََ فؿ َمْرُش اجِلـاُــِ ، وَ ــ ُن َــاِل  َُ ْؾــَز َُ ْضــَؿـُقا، و َُ َعقــِـف، وإن َمْتَؾُػــقه   

، مو َمْكـَزَل، مو َظَؼـَؾ جمــقٌن، وَرَصـَدا، مو ـلصغٍر َخَس ظش ـٌ رَة شـً ، مو َكَبـَ  حـقَل ُقُبؾِـف َصـْعٌر َخِشـ

َؾـْ  ُحؽِـَؿ َُبُؾقِغفـا، َرَصَد شػق ٌف، زاَل َحْجُرهؿ َل َقضاٍل، وَتزُُد اجلارُُ  يف البؾقغ َاحلقِض، وإن َُحَ

ـَْػؽُّ احلْجُر قبَؾ ُص  َُ َتَص ـوٓ  َُ ْصُد: الصلُح يف اداِل، َلن  ـُ غالبـًا، وٓ ـروضِف. والرُّ ْغـَب ُُ رارًا َفـل  َِ  َِ رَّ

ْبُذُل َاَلف يف حراٍم، مو يف غِر فائ ؾقـُؼ َـف. وَولِـقُُّفؿ حـاَل َُ َُ ؾقِغف َـ   َُ ْدَفُع إلقف حتك َُيَتَزَ قبَؾ  ُُ دةٍ، وٓ 

َتَصـ َُ تَِّجـُر لـف جَمَّاكـًا، ـاْلـَ ْجِر: إُب، َؿ َوِصقُّف، َؿ احلاكُؿ، وٓ  َُ ُِ ٕحـِدهؿ َولِقُّـف إٓ َـإََحِظ، و رَّ

لكـُؾ  َُ َِّ، و َْ ً  َُجْزٍل َـ الـر ََ ضاَر َُ َقلِق ـِف إقـؾَّ َــ كِػاُتِـف، مو ولف َدْفُع َالِف  َُ الـَقيِلُّ الػؼـُر َــ َـاِل 

ؼبُؾ ققُل القيل  واحلـاكِؿ َعـَد فـؽ  احَلْجـِر يف الـَػَؼـِ  والضـ ُُ رورةِ، والِغبطـِ  والتَؾـِػ، ـُمْجَرتِف جَمَّاكًا، و

ف كاشـتقداِظف، وَمْرِش ِجـاُتِـف، وَدفِع اداِل. وَـا اشـتداَن العبـُد َلـِزَم َشـق َده إن َمذَِن لـف، وإٓ فػـل َرقبتِـ

ْتَؾِػف َُ  .  [وقِقؿِ  

 هذا الػصؾ يف َقان الؼسؿ الهاين َـ قسؿل احلجر وهق: 

 ادحجقر ظؾقف حلظ كػسف، وهق: احلجر ظذ افصبل، وادجـقن، وافسػقف-

 * والػرق َغ احلجر حلظ الـػس، واحلجر حلظ الغر: 

دون افذمـي، أمـو احلجـر حلـظ افــػس ؾفـق متعؾـؼ أن احلجر حلظ افغر متعؾؼ عودول ؾؼط  ,1

 عودول، وافذمي، ؾال يتصـرف عةـلء يف ذمتف- 

أن احلجر حلظ افغر إكام يؼقم عـف احلـوـؿ افةــرظل، أمـو احلجـر حلـظ افــػس ؾـال حوجـي  ,2

ــي فؾحجــر، ؾوفصــغر لجــقر ظؾقــف:  فؾحــوـؿ افةـــرظل، عــؾ كػــس افصــغر، وافســػف، واجلـــقن ظؾَّ

 فصغره، وهؽذا-
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ظ فؿققلف: )  (.  وَُيَْجُر ظذ السػقِف، والصغِر، وادجـقِن: حِلَ

 كوؿص افعؼؾ-  السػقف لغ :

أن يؽقن ؽوفى صـرؾف يف لرم، أو يف مو ٓ ؾوش ة ؾقف، وععبورة أمجع: هق افـذي ٓ  اصطلحًا:

 حيسـ افتصـرف يف ادول، وإن ـون عوفغًو، ظوؿاًل-

ؾـقفؿ، حلـظ أكػسـفؿ: ٕن ادصـؾحي مــ احلجـر لعـقد ؾوفسػقف، وافصغر، وادجـقن حيجـر ظ

 ظذ أكػسفؿ، عخالف اُدػؾَّس-

 وإصؾ يف احلجر ظذ همٓء افثالثي: 

هـق مـول افقتـقؿ »ؿول شعق  عــ جبـر، وظؽرمـي:  (ڭ ڭ ڭ ۇ)( ؿقفف لعوػ: 1

 « ظـ ك ٓ لملف إيوه، وأكػؼ ظؾقف

امفو، وم يروهو-  وإكام أضوف إمقال إػ إوفقوء وهل فغرهؿ: ٕاؿ  ُؿقَّ

، ؾ ل ظـذ أاـؿ ؿبـؾ ,أي: اختزوهؿ يف حػظفؿ ٕمقاهلؿ, (ې ې)( ؿقفف لعوػ: 2

 آمتحون لجقٌر ظؾقفؿ- 

ْقعًا، مو َقْر ًا، َرَجَع َعقـِفققلف: ) ََ ـ مظطاهؿ َاَلف  ََ  (.  و

ؾعتف ععقـفـو: إذا عوع رجٌؾ ظذ شػقٍف، أو جمـقٍن، أو صبٍل، أو أؿرضف، ؾنن فف أن يرجع ظـذ شـ

 : أن هذا افبقع ؾوش ، ؾؽلكف مل يبع، ومل ُيؼِرض-والعؾ 

ْضَؿـُقاققلف: ) َُ  (.  وإن َمْتَؾُػقه   

 فق أن ادجـقن وكحقه ألؾػ افثقب مثاًل ؾنكف ٓ يضؿـ فؾبوشع-

 : أن افبوشع هق افذي َشّؾط ادجـقن ظذ موفف عرضوه- والعؾ 

 حلجر، أو ؽر ذفؽ- وٓ ؾرق يف ذفؽ عغ أن يؽقن ظودًو عو
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فؿ َمْرُش اجِلـاُ ِ ققلف: ) َُ ْؾَز َُ  (.  و

جــك ظـذ صـخص: ـجـويـي  ,افسػقف، وافصـغر، وادجــقن,فق أن واح ًا مـ همٓء افثالثي

 ظذ كػٍس عؼتؾ، أو مو دون افؼتؾ عَجرح وكحقه: ؾنكـو ُكؾزمفؿ علرش اجلـويي- 

ٕرش، وٕن يف ظــ م لضــؿقـفؿ لعــوطؿ أن ادجـــل ظؾقــف مل يػــرط، ؾؾــزم اجلــوين ا والعؾــ : ♦

 رر عتع هيؿ- ـافض

 ويؽقن إرش ظذ افعوؿؾي، أو مـ مول اجلوين كػسف- 

ْدَفْعُف إلقفؿققلف: ) َُ ـ    ََ  (.  وَ  ُن َاِل 

 إذا لع ى أح  افثالثي وجـك ظذ موٍل مل ُي ؾع إفقف، ؾنكف يضؿـ-

 موفف عغر اختقوره وظؾؿف-أكف مل حيصؾ مـ ادوفؽ لػريط، حقٌ ُألؾِػ  والعؾ : ♦

 * ثؿ صـرع ادمفػ يف ذـر افعالموت افتل يعرف هبو افبؾقغ- 

ٓ يػـؽ  ,وهق مـ ادحجقر ظؾـقفؿ حلـظ كػسـف,: أن افصغر وَـاشب  ذكرها يف َاب احلجر

 حجره، إٓ إذا لقؾر ؾقف صـرضون: 

 -(ې ې ې ى ى ائ)افبؾقغ: فؼقفف:  إول:

ــاين: ــذـر هـــو ظالمــوت  (1)(وئ وئ ۇئ ۇئائ ەئ ەئ )افرصــ : فؼقفــف:  اله ؾ

 افبؾقغ-

 (.  رَة شـ ً ـوإن َتؿَّ لصغٍر َخَس ظشققلف: )

 ، ؾنذا عؾغ هذا افسـ ُحؽِؿ فف عوفبؾقغ- َتام َخس ظشـرة شـ ( أول افعالموت: 1

ـُ  ^َظَرَ ـِل َرُشقُل اهللِ »ح يٌ اْعـ ُظَؿَر ؿول:  والدلقؾ: ♦ ـ َْ ْقَم ُمُحٍد يِف اْلِؼَتاِل، َوَمَكا ا ـَع  َُ ََ َمْر

ـُ ََخَْس َظْش ـَظْش  َْ ْقَم اْلـَ ـَْدِق، َوَمَكا ا َُ «َرَة َشـًَ ، َفَلَجاَزيِن ـَرَة َشـًَ ، َفَؾْؿ ُُيِْزيِن، َوَظَرَ ـِل 
(2)

- 

                                 
 (-6)افـسوء، أيي  (1)

 -وافؾػظ فف (،1868)ومسؾؿ  (،2664)أخرجف افبخوري  (2)
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ـٌ ققلف: )  (.  مو َكَبَ  حقَل ُقُبؾِف َصْعٌر َخِش

 درأة- ، وهق افةعر اخلةـ حقل ذـر افرجؾ، وؾرج اكبات صعر العاك ( ثوين افعالموت: 2

 وخيرج هبذا: افةعُر ؽر اخلةـ، وهق افزؽى افذي ؿ  يقج  مـذ افصغر، ؾفذا ٓ ظزة عف- 

ـْ َمْكَبـَ  ُقتِـَؾ،  ^ُظِرْ ـَا َظَذ الـَّبِل  »ح يٌ ظطقي افؼرطل:  والدلقؾ: ♦ ـ ََ َظـَ  َفَؽـاَن  ُْ ـْقَم ُقَر َُ

 ْ ـْ َ  َّ َ َشبِقُؾُف، َفُؽـُْ  ِِم ـْبِْ  ُخع  ُُ ـْ َ ْ  ََ َ َشبِقِع َو ـْبِْ ، َفُ ع  ُُ  »(1)  - 

 (.  مو َمْكَزَل ققلف: )

، وهق خروج ادـل مـ ُؿُبؾف، شقاًء ـون يؼظي، أو مـومـًو، عجـامع، أو اإلكزال( مـ افعالموت: 3

 -واحتالم، أو ؽرمه

   والدلقؾ: ♦

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )ؿقفــــــف لعــــــوػ:  ,1

 -  (2)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

َتؾَِؿ...»:  ح يٌ ظوشةي ,2 بِل  َحتَّك ََيْ ـِ الصَّ ٍ : َظ ََ َل ََ ـْ   -(3)«ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َظ

 «-ٓ كعؾؿ ؾقف خالؾوً »وكؼؾ اإلمجوع ظذ ذفؽ: اعـ ادـذر، وؿول اعـ ؿ امي:  ,3

 (.  مو َظَؼَؾ جمـقٌن، وَرَصَد ققلف: )

   -زوال حجر ادجـقن، وافصبل

                                 
واعـ حبون  (،2541)واعـ موجف  (،3429)وافـسوشل  (،1584)وافسمذي  (،4494)أخرجف أعق داود  (1)

 -حسـ صحق  :وؿول افسمذي (-8173)واحلوـؿ يف ادست رك  (،4781)

 (-59)افـقر، أيي  (2)

وأعق يعذ  (،148)واعـ اجلورود  (،2941)واعـ موجف  (،3432)وافـسوشل  (،4398)رجف أعق داود أخ (3)

 صحق  ظذ رشط مسؾؿ :، ؿول احلوـؿ(2359)واحلوـؿ  (،142)واعـ حبون  (،4499)

 -(2942)واعـ موجف  (،1423)وافسمذي  (،4493)وفف صوه  مـ ح يٌ ظع عـ أ  ضوفى أخرجف أعق داود 
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 والسػقف ُؽقن َ  ُع:

 ل حجره علح  أمريـ: : يزوادجـقن( 1

 - زوال جـقكف- 1

 : افصالح يف ادول، وإحسون افتصـرف ؾقف- وادراد َالرصد- رص ه: 2

 : يزول حجره علمريـ: الصبل( 2

 - رص ه: وهق مو لؼ م عقوكف- 2- عؾقؽف: ولؼ مً ظالمولف- 1

 (.  مو َرَصَد شػقٌف، زاَل َحْجُرهؿ َل َقضالٍ ققلف: )

 علمٍر واحٍ  وهق افرص - : يزول حجره السػقف( 3

ؾنذا لـقؾرت صــروط اكػؽـوك احلجـر ظــ أي واحـ  مــ هـمٓء افثالثـي، ؾـنن احلجـر يـػـؽ 

 ويزول: فزوال ظؾتف-

وٓ حيتوج فؾؼوضـل فرؾع احلجر: ٕن احلجر ظؾقفؿ ثبً عغر حؽؿف، ؾال حوجي حلؽؿف ظــ  

 ذا زافً زال احلجُر-رؾعف، عؾ كػس افصغر، وافسػف، واجلـقن يؼتضـل احلجَر ظؾقفؿ، ؾن

 (.  وَتزُُد اجلارُُ  يف البؾقغ َاحلقضِ ققلف: )

 لزي  إكثك ظذ افذـر يف ظالموت افبؾقغ افثالث ادتؼ مي ظالمي، وهل: 

 وهل ظالمي ظذ عؾقغ ادرأة، عوٓلػوق- احلقض:

َّٓ َ  رٍ »مرؾقظًو:  ح يٌ ظوشةي  والدلقؾ: ♦ ؼـ  ظؾـؼ ؾ (1)«ٓ ُؼبُؾ اهللُ صلَة حائٍض إ

ؿبقل صالة احلوشض عوخلامر، وظّز ظـ افبوفغ عوحلوشض، ؾ ل ظذ اظتبور احلـقض يف  ^رشقل اهلل 

 افبؾقغ- 

                                 
 (،775)واعـ خزيؿي  ،(655)واعـ موجف  (،377)وافسمذي  (،641)وأعق داود  (،25167)ف أَ  أخرج (1)

 (-196)وصححف إفبوين يف اإلرواء  (،917)واحلوـؿ  (،1711)واعـ حبون 



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
268 

ؿـول افعؾــامء: وٓ يةــسط اجـتامع هــذه افعالمــوت، عـؾ متــك وجــ ت واحـ ة ـػــً فؾحؽــؿ 

 عوفبؾقغ-

َؾْ  ُحؽَِؿ َُبُؾقِغفاققلف: )  (.  وإن َُحَ

 فو: ؾقحؽؿ عبؾقؽفو مـ حغ َؾً- إذا َؾً ادرأة دل ذفؽ ظذ عؾقؽ

أن احلؿؾ ٓ يؽقن إٓ عوإلكزال، ؾوهلل لعوػ ؿ  أجـرى افعـودة أن افقفـ  إكـام خيؾـؼ مــ  والعؾ :

 موء افرجؾ، وموء ادرأة، ؾال َؾ إٓ عودوء مـفام-

ـَْػؽُّ احلْجُر قبَؾ ُص ققلف: ) َُ  (.  روضِفـوٓ 

ن ٓ يـػؽ ؿبؾ وجقد افةـروط ادتؼ مـي يف ــؾ أي: أن احلجر ظذ افصبل، وافسػقف، وادجـق

 واح  مـفؿ، وهل افبؾقغ، أو افعؼؾ مع افرص ، ؾنذا وج ت زال احلجر- 

َتَص ققلف: ) َُ ْصُد: الصلُح يف اداِل، َلن  ْبُذُل َاَلـف يف حـراٍم، ـوالرُّ َُ ـُ غالبًا، وٓ  ْغَب ُُ رارًا َفل  َِ  َِ رَّ

 (.  مو يف غِر فائدةٍ 

 هق افصالح يف ادول، وضوعطف أن:  جر:الرصد يف َاب احل

 ٓ يـػؼ موفف يف لرم: ـؿـ يةسي آٓت هلق- ,1

 أو ؾقام ٓ ؾوش ة ؾقف: ـلن جيعؾف يف لقاؾف إمقر- ,2

(: فقخرج مو فق لصـرف أحقوكًو ؾُغبِـ، ؾفذا ؿـ  غالباً وٓ ُيغبـ ظـ  لصـرؾف ؽوفبًو: وؿقفـو ) ,3

يؽقن ؽوفى أمره أكـف ُيْغـَبـ، ؾفـذا ظالمـي ظـذ ظـ م رصـ ه يف  يؼع ٕظؼؾ افـوس، فؽـ افعزة عؿـ

 أمر ادول- 

ؾقُؼ َفققلف: ) َُ ؾقِغف َ   َُ ْدَفُع إلقف حتك َُيَتَزَ قبَؾ  ُُ  (.  وٓ 

َتــز، وآختبـور يؽــقن  ,وهــق افصـغر,ٓ كـ ؾع فؾؿحجــقر ظؾقـف حلــظ كػسـف  موفــف حتـك خُيْ

 ٓ؟-  فؾصغر ؿبؾ افبؾقغ عقسـر: فــظر: هؾ رص  أم



  

 
 البيااااااااااااااااا  كتااااااااااااااااا   

 
271 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

يئ  ىئ  ی ی ی جئ حئ مئ  ی  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ىب يب جت حت خت مت مب  خب   -(1)(جب حب 

 (.  وَولِقُُّفؿ حاَل اْلـَ ْجِر: إُب، َؿ َوِصقُّف، َؿ احلاكؿُ ققلف: )

 افذي يؽقن فف وٓيي افصبل، وادجـقن، وافسػقف هق:

م: وذفؽ فؽامل صػؼتف- : عةـرط أن إب ,1  يؽقن رصـق ًا، ؾفق ادؼ َّ

 فـألب كوشـى ٕكَّـف :,إمـر هـذا يتـقػ أن فـف إب أوصــك مــ: أي, وصــقفُ عع  إب  ,2

 -حقـفو

 أهـالً  رآه مــ ؾقـقـى، أمـرهؿ يتـقػ ,افؼوضـل وهق, كوشبف أوفاحلاكؿ إن مل يقص ٕحٍ   ,3

 -  (2)افـوس ظومي مـ ذفؽ ؽر أو افعؿ، أو، اجل  شقاءً ، فؾقٓيي

َتَص ققلف: ) َُ ُِ ٕحِدهؿ َولِقُّف إٓ َإََحظِ ـوٓ   (.  رَّ

أي: أكػـع ,افؼوشؿ ظذ أمر ومول افصبل، وافسـػقف، وادجــقن، ٓ يتصــرف هلـؿ إٓ عـوٕحظ 

ؾنذا ـون ف ى افقيل ؾرصتون ولصـرؾون: أح مهو أكػع وأحـظ مــ أخـر، وأـثـر  ,افتصـرؾوت هلؿ

ؾنكـف ي ؾعـف  ,قف رجالن يري ان آبور عودول، وأح مهو أوثؼ، فؽـ أخر ؿريى فـفـلن يلل,رعحًو 

فألوثــؼ، وهؽــذا، ؾؾــقس فــف أن حيــو ، وٓ أن يتــزع مـــ مــول ادحجــقر ظؾقــف، وهــذه افؼوظــ ة يف 

 لصـرف ويل ادحجقر- 

 -(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)ؿقفف:  والدلقؾ: ♦

                                 
 (-6)افـسوء، أيي  (1)

أو  ،اجل ُ  :ٕب وافقصـِل أن افقٓيي فقسً خوصي هبمٓء، عؾ هل فسوشر افعصبي، ؾبع  ا :افؼقل افثوين يف ادذهى (2)

 -اعـ لقؿقي :عةـرط أن يؽقن ادتقيل ظ ًٓ أمقـًو ظؾقفؿ، واختوره ،وكحق ذفؽ مـ افعصبوت ،أو افعؿُ  ،إُخ 

 (-152)إكعوم، أيي  (3)
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تَِّجُر لف جَمَّاكاً ققلف: ) َُ    (.و

 يستحى فؾقيل أن يتَّجر يف مول ادحجقر ظؾقف، 

ــَدَق ُ »: ؿــقل ظؿــر: والـدلقؾ َٓ َتْسـَتْغِرُقَفا الصَّ ك:  ََ َقاِل اْلَقَتــا َْ َتُغـقا َـِـَل َْ ، وٕن هــذا أحػــظ (1)«ا

 فؾامل، وأعؼك- 

 ويستحى أن يؽقن ذفؽ آبوُر جموكًو، وٓ يلخذ ظؾقف صـق ًو- 

: ٓع  يف هذه احلوفي أن لرجع إػ افؼوضــل: فقؼـرر ُؼال لفوكًو: ؾنن امتـع افقيل مـ آبور عف جم

فؽ افـسبي وادول افذي للخـذه مؼوعـؾ ابـورك عودـول، ويؽـقن عؼـ ر مـو يلخـذه ؽـره عــ يتجـر يف 

 أمقال افـوس- 

َِّ ققلف: ) َْ ً  َُجْزٍل َـ الر ََ ضاَر َُ  (.  ولف َدْفُع َالِف 

 فف دؾعف دـ يةتغؾ ظؾقف عجزء مـ افرع - إذا مل يتّجر افقيل عـػسف عودول، ؾنن 

 يؼقل فف: خذ هذا ادول ؾوّبر عف، وفؽ رعع افرع  مثاًل، ؾفذا جوشز- َهالف:

 -  (2)«مهنا مَضع  َال َمؿد َـ مب َؽر»مو ورد ظـ ظوشةي:  والدلقؾ: ♦

 وفؽل ٓ ُيسَك ادول ؾتػـقف افزـوة-

َُ ققلف: ) لكُؾ الَقيِلُّ الػؼُر َـ َاِل  َُ  (.  َقلِق ِف إقؾَّ َـ كِػاُتِف، مو ُمْجَرتِفو

 ,مــثالً , إذا ـــون ويل افقتــقؿ ؾؼــرًا، وافقتــقؿ ظـــ ه مــول، أو ـػؾــف صــخص، أو مجعقــي خريــي

 ولعطقف موًٓ، أو ضعومًو، ؾنن فؾقيل أن يلـؾ مـ مول هذا ادحجقر ظؾقف عودعروف- 

 إؿؾ مـ ـػويتف، أو أجرلف- وادراد َادعروِ هـا:

                                 
مـ ضريؼ مؽحقل ظـ ظؿر، وروايتف ظـف مرشؾي، ؿوفف أعق زرظي،  (19119)أخرجف اعـ أ  صـقبي يف ادصـػ  (1)

 -وفف صقاه  ظـ ظؿر  ،إشـود صحق  :ظـ ععض ضرؿف« افؽزى»افبقفؼل يف فؽـ ؿول 

 -دؾعف إػ مـ يتجر عف :وإعضوظف (4.189)أورده اعـ ؿ امي يف ادغـل  (2)
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زي  ويٌل فقتقؿ، ؾــظر أجرة مثؾف، وؿ ر ـػويتف، ؾؾق ؾرضـو أكف ؿوم ظذ يتقٍؿ وُأجـَرُة  هال ذلؽ:َ

، ,ـػويتـف وهـل, إؿـؾ كعطقـف ؾنكـو، ريول مخسامشي ,يؽػقف مو: أي,مثؾف أفػ ريول، وفؽـ ـػويتف 

 -عوفعؽس وافعؽس

 أكَّف أحقط دول افقتقؿ- والعؾ : ♦

 (.  جَمَّاكاً ققلف: )

 ه مـ مؼوعٍؾ بوه ؿقومف ظذ افقتقؿ يؽقن جموكًو، ؾؾق اؽتـك افـقيل ؾـال جيـى رّد مـو أــؾ:مو يلخذ

 : أكَّف ـوٕجر، ومو أخذه ظقض ظـ ظؿؾف-والعؾ 

ؼبُؾ ققُل القيل  واحلاكِؿ َعَد فؽ  احَلْجِر يف الـَػَؼ ِ ققلف: ) ُُ    (.و

 ٕحقال ادذـقرة: ويل ادحجقر ظؾقف، وافؼوضـل، واحلوـؿ، يؼبؾ ؿقهلؿ يف هذه ا

: ؾؾق أكف عع  اكػؽوك احلجر ؿول افقيل فؾقتقؿ: أكػؼـً ظؾقـؽ مخسـي آٓف، ؾقؼبـؾ يف الـػؼ - 1

 ؿقفف عقؿقـف-

 (.  رورةِ ـوالضققلف: )

: ـام فق ادظك افقيل أكف اضطر فبقـع ظؼـور: ٕكَّـف يف إصـؾ ٓ جيـقز فـف يف وجقد الضـرورة- 2

رورة، ـام إذا اضطر فؾـػؼي ظذ افقتقؿ، وكحـق ذفـؽ، ؾـنذا ادظـك عقعف إٓ يف حوفتغ: إح امهو: افضـ

 ويل افقتقؿ أكف اضطر فؾبقع ُؿبَِؾ ؿقفف عقؿقـف-

 (.  والِغبط ِ ققلف: )

 وادـراد َالغبطـ :: وهل احلوفي افثوكقـي افتـل جيـقز ظــ هو عقـع مـول ادحجـقر ظؾقـف- الغبط  -3

 افؽسى وافرع  افؽبر-

ُق ويل ادحجـقر ظؾقـف إذا ادظـك إذا ِشـقؿ افعؼـور عـ فؿهًل: رع  ـبـر ؾؾؾـقيل عقعـف، وهــو ُيَصـ َّ

 ذفؽ، وظؾقف أن حيؾػ ظذ هذا، أمو احلوـؿ ؾقص ق ـذفؽ عال يؿغ: فقٓيتف، وفع م افتفؿي- 
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 (.  والتَؾػققلف: )

: مثول ذفؽ: ادظك افقيل أن ععض مـول مقفقـف ؿـ  لؾـػ، وؿـول ادـقيل: مل يتؾـػ، يف التؾػ- 4

 ؾ ؿقل افقيل، مع يؿقـف-ؾنكـو كؼب

: وذلـؽ فؽـف إذا ادظك افتؾػ علمٍر طوهٍر: ـحريؼ، أو أمطور وكحقهو، ؾنكف ٓع  أن يلا عبقـي:

 ٕكَّف أمر طوهر ٓ خيػك، ومو ظ ا ذفؽ ٓ حوجي فبقـي ؾقفو، ـوٕمقر اخلػقي- 

 (.وَدفِع ادالِ ققلف: )

افصـبل حـغ عؾـغ ورصـ ، وؿـول هـق: عـؾ مل : مثوفف: ؿول افقيل: دؾعً ادـول هلـذا دفع ادال- 5

 ل ؾع ادول، ؾنكـو كؼبؾ ؿقل افقيل مع يؿقـف-

: أكَّف أمغ، وإمغ يؼبؾ ؿقفف يف هذه إمقر مو مل يتع  أو يػرط، وهذه ؿوظـ ة يف مجقـع والعؾ 

 إمـوء: ؿبقل ؿقهلؿ ظـ  ظ م افتع ي وافتػريط-

 (.  إن َمذَِن لفوَا اشتداَن العبُد َلِزَم َشق َده ققلف: )

ــف ٓ يؿؾـؽ، عــؾ ـؾــف فســـق ه،  ؾــنذا اؿــسض افعبــُ ، أو  وظـذ هــذا:افرؿقـؼ لجــقر ظؾقــف: ٕكَّ

 اصسى عثؿـ ممجؾ، ؾال خيؾق مـ حوفتغ:

ؾنن ادول يؽقن ظذ افسـق ، ؾقس د افؼرض، وافثؿـ ادمجـؾ: ٕكَّـف  من ُؽقن َنذن شـقده: ,1

 هق ادس قل ظـف-

 (.  تِفوإٓ فػل َرقبققلف: )

: ؾػل رؿبي افرؿقؼ كػسف، ومعـك ذفؽ: أن افسـق  يؽقن خمـرًا عـغ من ٓ ُؽقن َنذن شـقده ,2

 أمقر ثالثي:

- أن يسؾؿ افسـقُ  افرؿقَؼ فصوحى افـ يـ مؼوعـؾ افـ يـ افـذي أخـذه، ويبقعـف ويلخـذ ديــف، 1

 ؾنن َؾَضؾ صـلء أخذه افسـق -

 - أن يبقع افرؿقؼ، ويس د اف يـ فصوحبف-2
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 ن ي ؾع افسـق  ؿقؿي اف يـ، ويسؾؿ فف رؿقؼف-- أ3

 وأمو إن ـون مو اؿسضف، أو اشت اكف عوٍق ععقـف، ؾنكف يرده فصوحبف: ٕن افعؼ  ؾوش -

ْتَؾِػفققلف: ) َُ  (.  كاشتقداِظف، وَمْرِش ِجـاُتِف، وقِقؿِ  

 إذا أخذ افعبُ  وديعًي- اْشتِقَداُظف:

تِِف: َُ   صخص-إذا جـك افعبُ  ظذ َوَمْرُش ِجـَا

ْتَؾِػِف: َُ  إذا ألؾػ صـق ًو- وقِقَؿُ  

 ؾفذه إصـقوء حؽؿفو حؽؿ مو اؿسضف، أو اصساه افعب  عثؿـ ممجؾ- 
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 :قال ادملػ 

َُِصَُّّ الَؼبـقُل ظـذ الَػـْقِر، والساِخـل َؽـؾ  قـقٍل، مو فِْعـٍؾ ] ُدلُّ ظذ اإِلْذِن، و َُ َتِصَُّّ َؽؾ  ققٍل 

ــ لـف التََّصـَدالٍّ  ََ ُِ يف صــظؾقف، و َُِصـَُّّ التقكقـُؾ يف كـؾ  حـؼ  ـرُّ ـُؾ فقـف. و لٍل فؾـف التَّقكقـُؾ، والتقكُّ

ــِؽ  ــِ ، وََتَؾُّ جع ــِؼ والطــلِق، والرَّ ــقدِ والُػســقِخ، والِعْت ـــ الُعؼ َ ، ــلٍّ َِ ـــؿُ آَد ــقِد، اْل ـــ الص باحاِت: َ

ـَ ِن،  ُْ ويف كـؾ  حـؼٍّ هللِ َتْدُخُؾـف الـقاَـُ  َــ الِعبــاداِت، واحلشـقِش وك ـِقه، ٓ الظ فـاِر، والؾعـاِن، وإَ

َؾ فقف، إٓ من ُُيَْعـَؾ إلقـف. والَقكالـُ :  ِؾ فق  ُوك  َقكَّ ُُ واحلدودِ، يف إَباِها واشتقػائِفا، ولقس لؾَقكقِؾ من 

ـ ََ ْقتِف، وَظـْزِل الَقكقـِؾ، وَحْجـِر السـػقِف. و ََ ٌِ محِدمها، و ـَؾ يف َقـٍع، مو َظْؼٌد جائٌز، وَتْبُطُؾ ََػْس ـ ُوك 

بقـُع ََعـْرٍض، وٓ َكَسـلٍ، وٓ َغـِر كْؼـِد الَبَؾـِد، وإن َـاَع ـِص  َُ ْشَسِ َـ كػِسـف وَوَلـِده، وٓ  َُ بِْع، و   َُ راٍل   

 ، َره لـف: َصـََّّ ـِ ادِْْهـِؾ، مو ِمـا َقـدَّ َؿـ ََ َره لـف، مو اصـسى لـف َـلكهَر َــ  ـِ ادِْْهِؾ، مو دوِن َـا َقـدَّ َؿ ََ َدوِن 

ًل، فبـاَع َـف حـآا، مو: اْصـَسِ َؽـذا و ـَمجَّ َُ ـَ الـؼَص والزُادَة، وإن َاَع ََلزَُد، مو قاَل: َِـْع َؽـذا  َ ِؿ

ًل، وٓ َ   َمجَّ َُ ى َف   .[رَر فقف : َصََّّ وإٓ فلـحآا، فاْصَسَ

ؾـً أمـري إػ اهلل، أي: ؾقضـ :,عػت  افقاو، وـسـرهو -القكال  لغ   َـّ تف افتػقيض، لؼـقل: و

 إفقف- 

 اشتـوعي جوشِز افتصـرِف مثَؾف ؾقام ل خؾف افـقوعي-  صـرظًا:

 هق احلر، افبوفغ، افعوؿؾ، افرصـق -  (:اشتـاَ  جائز التصـرِققلف: )

أي: جوشز افتصـرف مثؾ افقـقؾ، وهق مـ مجـع إرعـع صـػوت، ذــرًا ــون أو  (:َهؾفققلف: )

 أكثك- 

مـ حؼقق اهلل، أو حؼـقق أدمقـغ، ظـذ مـو يـلا عقوكـف  شقاء ـون (:فق  تدخؾف الـقاَ ققلف: )

 ؾقام لص  ؾقف افقـوفي-



  

 
 البيااااااااااااااااا  كتااااااااااااااااا   

 
275 

 القكال  جائزة َالؽتاب، والسـ ، واإلمجاع:  ♦

ـــاب:- 1 ـــوػ:  الؽت ـــف لع ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )ؿقف

 -(1)(ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 -(2)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)وؿقفف: 

وـؾـف يف  ^أن رشـقل اهلل : »جلعـ  ؾلحوديٌ مـفـو حـ يٌ ظـروة عــ ا ومَا السـ :- 2

«صـراء افةوة
(3)

ؾ أكقسًو يف إؿومي احل  ظذ ادرأة ^افـبل »، وأيضًو:  ـّ «و
(4)

- 

 ؾؿـعؼ  ظذ جقازهو يف اجلؿؾي، كؼؾف اعـ ؿ امي، وؽره-  ومَا اإلمجاع:- 3

ُدلُّ ظذ اإِلْذنِ ققلف: ) َُ  (. َتِصَُّّ َؽؾ  ققٍل 

 اإلذن، وعؽؾ ؿقل، أو ؾعٍؾ دل ظذ افؼبقل-افقـوفي لص  علي فػظ ي ل ظذ 

ؾتؽ يف ـذا، وؽره-  َهال ذلؽ: ـّ ًُ فؽ يف ـذا، اؾعؾ ـذا، و  أذك

: وـؾتـؽ إذا جـوء رمضـون، كؼقلـؽافقـوفي لصـ  مـّجـزة، ولصـ  معؾؼـي عةــرط،  ومُضًا:

 : أكً وـقع إػ شـي- كؼقلؽولص  مطؾؼي، ولص  ممؿتي، 

ة، ووضعفو يف معرضف، وافعـرف أن مــ ؾعـؾ ذفـؽ ؾؼـ  ـام فق أظطوه شـقور وتصَّ َالػعؾ:

 وـّؾف يف افبقع، ؾقص -

 ـام فق ـتى فف: إين وـؾتؽ، ؾقص - وتصَّ َالؽتاَ :

                                 
 (-19)افؽفػ، أيي  (1)

 (-55)يقشػ، أيي  (2)

  (-3642) أخرجف افبخوري (3)

ـِ َخوفِ ٍ مـ ح يٌ َزيْ  (1697)ومسؾؿ  (،2314)أخرجف افبخوري  (4) ـِ افـَّبِل   ،َوَأِ  ُهَرْيَرَة  ،ِ  ْع  :َؿوَل  ^َظ

ا ُمَكْقُس » َُ َرَمِة َهَذا ،َواْغُد  َْ َفا ،إَِػ ا َفْ  َفاْرمُجْ  -«َفنِِن اْظَسَ
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َُِصَُّّ الَؼبقُل ظذ الَػْقِر، والساِخل َؽؾ  ققٍل، مو فِْعٍؾ َدالٍّ ظؾقفققلف: )  (.  و

 جيقز فؾقـقؾ ؿبقل افقـوفي ظذ افػقر وافساخل- 

ؾف ادقـؾ ؾقؼقل افقـقؾ: ؿبؾً، وهق يف كػس ادجؾس-  قل ظذ الػقر:َهال الؼب ـّ  أن يق

ـؾ ؾـال يـرّد افقـقـؾ، وععـ  شـوظي، أو يـقم يؼـقل:  َهال الؼبقل ظـذ الساخـل: ـّ ؾـف ادق ـّ أن يق

 ؿبؾً، ؾقص ، وٓ يةسط أن يؽقن افؼبقل يف ادجؾس-

ؾف ؿبؾ صفر، ؾقؼقل: ؿبؾً- ـّ  أو أكف يبؾغف أن ادقـؾ و

عؽـؾ ؿـقل يـ ل ظؾقفـو، ؾؽـذا ؿبقهلـو يصـ  عؽـؾ ؿـقل، أو ؾعـؾ يـ ل  افقـوفي لصـ ام أن وـ

 ظؾقفو-

   والدلقؾ ظؾقف: ♦

ـون عػعؾفؿ: ـنؿومي احل ود، وؿبض افزــوة، ٓ عـوفؼقل، وــون  ^( أن ؿبقل وـالء افـبل 1

 مساخقًو ظـ لقـقؾف إيوهؿ-

 ظـف، أصبف اإلعوحي-  ( أن افقـوفي إذٌن عوفتصـرف، واإلذن ؿوشؿ، مو مل يرجع2

ـ لف التََّص ققلف: ) ََ ُِ يف صـو ُؾ فقفـرُّ  (.  لٍل فؾف التَّقكقُؾ، والتقكُّ

افضوعط يف مـ يص  مـف افتقـقؾ، ويص  مـف ؿبقل افقـوفي: أن مــ يصـ  لصــرؾف يف صــلء 

ـؾ ؽـره، وأن يتقــؾ ظــ ؽـره، ؾؿتـك صـ  ص  لقـقؾف فـػسف ـّ : ؾفذا ي ل ظـذ أكـف أهـٌؾ ٕن يق

 رؾف فغره- ـرؾف، ص  لصـلص

زي  ظوؿؾ ؽر لجقر ظؾقـف، ويؿؾـؽ شــقورة، ؾؾـف أن يقــؾ يف عقعفـو ؽـره، وفـف  َهال ذلؽ:

 افتقـؾ ظـ ؽره علي صـلء: مـ عقع وؽره- 

 أكَّف أهؾ فؾتصـرف، ويؿؾؽ أن يتصـرف فـػسف، ؾقص  ظـ ؽره- والعؾ : ♦
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ــف: ) ــلٍّ ققل َِ ــؼ  آَد ــؾ  ح ــَُّّ التقكقــُؾ يف ك ِص َُ ــِؼ والطــلِق، و ــقدِ والُػســقِخ، والِعْت ـــ الُعؼ َ ،

جع ِ   (.  والرَّ

احلؼـقق َــ حقـث جرُـان أصور إػ إمقر افتل لص  ؾقفو افقـوفي، ومــ ادفـؿ افؼـقل: عـلن 

 :  القكال  فقفا َلَ  مقسام

: ؾفـذه لصـ  ؾقفــو افقـوفـي، ومثـؾ هلـو هــو: عـوفبقع وافةـــراء، حؼـقق تـدخؾفا الـقاَـ إول: 

، وافرهـ، وادسوؿوة، وؽرهو، وـذفؽ افػسقخ ـػسخ افبقع عقجـقد افعقـى، أو فقجـقد وافةـرـي

 اخلقور-

 وـذا افعتؼ وافطالق واخلؾع، ومتّؾؽ ادبوحوت مـ افصـق  واحلةـقش وكحقهو- 

 وـذا حؼقق اهلل افتل ل خؾفو افـقوعي، ـتػريؼ افزـوة وافؽػورات وكحق ذفؽ- 

و مـ يبقع شـقورلؽ، أو مـ يػسخ افبقـع فقجـقد ظقـى، أن لقـؾ مـ يطؾؼ زوجتؽ، أ َهالف:

 أو مـ يعتؼ رؿقؼؽ، أو مـ يػرق ص ؿتؽ، وكحق ذفؽ- 

 (.  باحاِت: َـ الصقِد، واحلشقِش وك ِقهاْلـؿُ وََتَؾُِّؽ ققلف: )

 ـذفؽ فف أن يقـؾ ؽره يف متؾؽ ادبوحوت-

، أو حطبـًو، وكحـق أن لقـؾ صخصًو أن يصــق  فـؽ ؽـزآً، أو أن حيصـ  فـؽ حةــقةوً  َهالف:

 ذفؽ، ؾفذا جوشز-

َ ِن، ويف كؾ  حؼٍّ هللِ َتْدُخُؾف الـقاَُ  َـ الِعباداِت ققلف: ) ُْ  (.  ٓ الظ فاِر، والؾعاِن، وإَ

   : ـوفطفورة، وافصالة، وافصقم، ؾال يص  افتقـؾ ؾقفو-حؼقق ٓ تدخؾفا الـقاَ افثوين: 

 افعبـودات مــ ؾفـل، ظؾقـف هـل مـ عب ن تعؾؼيٌ م ,وافعبودات احلؼقق هذه: أي,: أاو والعؾ 

 -ادحضي افب كقي

وــذا افظفـور، وافؾعــون، وإيـامن، وافةــفودات، ؾـال يصــ  أن لقــؾ مـــ حيؾـػ ظـــؽ، أو 

 يالظـ ظـؽ، أو يظوهر ظـؽ، أو يةف  ظـؽ: ٕاو مرلبطي عةخصؽ-
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جـز، مثـؾ: ؾـرض : ؾفـذه بـري ؾقفـو افقـوفـي إذا ظحؼقق تدخؾفا الـقاَ  ظـد العجزافثوفٌ: 

 احلٍ وافعؿرة- 

 (.  واحلدودِ، يف إَباِها واشتقػائِفاققلف: )

لص  افقـوفي يف احل ود، ؾؾؾؼوضـل أن يقـؾ مـ حيؼؼ، ويـظر يف احل : هؾ هـق ثوعـً أو ٓ، 

 وفف أن يقـؾ مـ يؼقؿ احل ، ويستقؾقف- 

َرَمةِ َهَذا، »: ^ؿقفف  والدلقؾ: ♦ َْ ا ُمَكْقُس، إَِػ ا َُ َفْ ، َفاْرمُجَْفاَواْغُد  «َفنِِن اْظَسَ
(1)

، ؾقـؾـف افـبـل 

 يف إثبوت احلؼ، ويف إؿومتف، وؿ  عقب ظؾقف افبخوري: عوب افقـوفي يف احل ود- ^

َؾ فقف، إٓ من ُُيَْعَؾ إلقفققلف: ) ِؾ فق  ُوك  َقكَّ ُُ  (.  ولقس لؾَقكقِؾ من 

 إذا لقـؾ صخٌص ظـ أحٍ ، ؾفؾ فف أن يقـؾ ؽره؟

 لؿ  ظـ زي  يف عقع شـقورة، ؾفؾ دحؿ  أن يقـؾ صخصًو آخرلقـؾ  َهالف:

 إذا ـون افقـقؾ ٓ يعجز ظـ افعؿؾ ادقـؾ عف وـون هذا افعؿؾ عو يتقٓه مثؾف؟

 فقس فف أن يقـؾ ؽره، وجيقز فف أن يقـؾ ؽره يف حوفتغ: اجلقاب:

ــؾ ؽــرك، أو  - إذا جعـؾ ادقـــُؾ إمــَر فؾقـقــؾ، ـــام فــق ؿــول مــثاًل: وـؾتــؽ، وفــؽ أن1 ـ  لق

ؾتؽ، واصـع مو ص ً، ؾؾف أن يقـؾ ؽره- ـّ  و

- أن يؽقن إمُر ادقـُؾ ؾقـف ٓ يتـقٓه مثؾـف: ــوٕظامل اف كق ـي يف حـؼ أصــراف افــوس، أو 2

 يعجز ظـف: فؽثرلف وكحق ذفؽ، ؾؾف أن يقـؾ ؽره-

 (.  والَقكالُ : َظْؼٌد جائزٌ ققلف: )

 واح  أن يػسخفو-  افقـوفي ظؼ  جوشز مـ افطرؾغ، ؾؾؽؾ

 أاو مـ جفي ادقـؾ: إذن عوفتصـرف يف مؾؽف- والعؾ :

 عذل كػع، وهذان ـالمهو ؽر ٓزم-  وَـ جف  القكقؾ:

                                 
ـِ َخوفِ ٍ  (1697)ومسؾؿ  (،2314)أخرجف افبخوري  (1)  -َوَأِ  ُهَرْيَرَة  ،مـ ح يٌ َزْيِ  ْع
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ْقتِف، وَظْزِل الَقكقِؾ، وَحْجِر السػقفِ ققلف: ) ََ ٌِ محِدمها، و    (.وَتْبُطُؾ ََػْس

 ظؼ  افقـوفي فف مبطالت، إذا وج  واح  مـفو عطؾ ظؼ  افقـوفي:

: إمو أن يػسخ ادقـؾ، أو افقـقؾ، ؾتبطؾ: وذفؽ: ٕن افقـوفـي ظؼـ  جـوشز َػسٌ محدمها ,1

 مـ افطرؾغ، ـام لؼ م-

 : ؾنذا موت ادقـؾ أو افقـقؾ، اكػسخً افقـوفي، وٓ لـتؼؾ فؾقرثي- َؿقت محدمها ,2

 : علن يعزل ادقـؾ وـقؾف، ؾناو لـػسخ- ظزل القكقؾ ,3

ر ظذ ادقـؾ، أو ظذ افقـقؾ إذا لبغ أكـف شـػقف، ؾوفقـوفـي لبطـؾ: : ؾنذا ُحجحجر السػقف ,4

 فزوال أهؾقي افتصـرف يف حؼف- 

ؾ لؿ ًا يف عقع عقـً، ثـؿ طفـر فــو أن زيـ ًا شـػقف ٓ حيســ افتصــرف يف موفـف،  َهالف: ـّ زي  َو

 ؾُحِجَر ظؾقف، ؾـػسخ افقـوفي- 

ــؾ وهــق,أن إصــؾ  والعؾــ : ـ  ــوب أوػ،  يؿؾــؽ افعؼــ  ظــذ ٓ ,ادق ــف مـــ ع افســؾعي، ؾـوشب

 وـذفؽ احلؽؿ فق لبقـو شػف افقـقؾ- 

َؾ يف َقٍع، مو ِص ققلف: ) ـ ُوك  ََ ْشَسِ َـ كػِسف وَوَلِدهـو َُ بِْع، و   َُ  (.  راٍل   

 صـرع ادمفػ أن يف عقون ععض إظامل ادتعؾؼي ععؿؾ افقـقؾ- 

ؾؾـقس فـف أن  ,ة، أو صــراء لـؾ وكحـقهـبقع شـقور,أكف إذا وـؾ يف عقع أو صـراء  فؿـ ذلؽ:

 وعـتــف، اعـــف،: وهــؿ, فػروظــف وٓ، ,وجــ ه أعــقه،: ومهــو,يبقــع، أو يةــسي فـػســف وٓ ٕصــقفف 

 -  هلؿ صفودلف لؼبؾ ٓ دـ وٓ، ومؽولبف زوجتف، وـذا، ,وأعـوؤهؿ

ؾف-  والعؾ : ـّ  أكف مّتفؿ يف حؼفؿ، ؾرعام أرخص هلؿ، وحوعوهؿ ظذ حسوب مق

بقُع ََعْرضٍ  وٓققلف: ) َُ .) 

ؾ افقـقؾ عبقع شؾعي  ـ  ؾؾـقس فـف أن يبقعفـو عَعـَرٍض ـثـقب، أو شــقورة  ,ـسـقورٍة مـثالً ,إذا ُو

 أخرى، أو أرض مثاًل-
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 أن إضالق افعؼ  يؼتضـل أن يؽقن افبقع عوفـؼ -والعؾ :  ♦

 (.  وٓ َكَسلٍ ققلف: )

 أن يبقع شؾعي عثؿـ ممجؾ-  ,ظـ  اإلضالق,ٓ يؿؾؽ افقـقؾ 

ــوفعرف، وافعــرف أن يبقــع كؼــ ًا ٓ  والعؾــ : ♦ ــو مطؾــؼ، وادطؾــؼ يؼقــ  ع ــوفبقع هـ أن إمــر ع

 ممجاًل-

 (.وٓ َغِر كْؼِد الَبَؾدِ ققلف: )

 فقس فؾقـقؾ أن يبقع عغر كؼ  افبؾ ، ؾنن ؾعؾ ذفؽ مل يص  إٓ إن أجوزه- 

ــف: ــل َهال ــع افســؾعي افت ــؾ أن يبق ــقس فؾقـق ــول افســعقدي، ؾؾ ــ : افري ــ  افبؾ ــو  كؼ ــَؾ عبقعف ـ  ُو

 ع وٓرات، أو كحق ذفؽ- 

 أكف إذا أضؾؼ افبقع ؾوٕصؾ أن يؽقن عـؼ  افبؾ - والعؾ : ♦

ـِ ادِْْهـِؾ، مو ِمـا ققلف: ) َؿـ ََ َره لف، مو اصسى لف َلكهَر َــ  ـِ ادِْْهِؾ، مو دوِن َا َقدَّ َؿ ََ وإن َاَع َدوِن 

ـَ الـؼَص والزُادةَ  ، وَ ِؿ َره لف: َصََّّ    (.َقدَّ

  :هذه ظ ة مسوشؾ يص  ؾقفو لصـرف افقـقؾ، ويضؿـ مع ذفؽ افـؼص وافزيودة 

 - إذا عوع افقـقُؾ افسؾعَي ع ون ثؿـ ادثؾ، ومل حيّ د فف ادقـؾ ثؿـًو يبقع عف- 1

 وـؾ يف عقع شـقورة لسووي مخسـغ أفػًو ؾبوظفو علرععغ أفػًو- َهالف:

ٓ يتغوعـ ؾقف افـوس، وهـذا مــ مػـردات ؾوفبقع صحق ، ويضؿـ افقـقؾ افـؼص،إذا ـون عو 

إذا مل يؽــ ادقــؾ ؿـ  ؿــ ر , ، أمـو إن ــون يســرًا عــو يتغـوعـ افــوس عؿثؾـف ؾقعػـك ظـــف(1)ادـذهى

 -  ,افثؿـ

 - إذا عوع دون مو ؿ ر فف- 2

                                 
ف ؾعؾ مو يف وشعف،  :ؾنكف ٓ يضؿـ ،وكحقه ،إذا احتوط افقـقؾ ومل يػرط، ثؿ عوع علكؼصأكف  :افؼقل افثوين (1) ٕكَّ

 -وادقـؾ مل حي د فف افثؿـ، وهق اختقور اعـ لقؿقي
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 ؿول ادقـؾ: عع إرض عامشي أفػ، ؾبوظفو عتسعغ أفػًو-  َهالف:

فق ـون عو يتغوعـ عـف ظـودًة: ٕكـف فـقس فـف أن يبقـع ؾوفبقع صحق ، ويضؿـ افقـقؾ افـؼص، و

 دون مو ؿ ر فف- 

 - إذا اصسى علـثر مـ ثؿـ ادثؾ، ومل حي د فف افثؿـ-3

ؿول ادقـؾ: اصس دارًا يف حل ــذا، وافعـودة أن ثؿــ مثؾفـو موشـي أفـػ، ؾوصـساهو عامشـي  َهالف:

غوعـ عف افـوس ظـودة، وهـق افقســر وظةـرة آٓف، ؾقص  ويضؿـ افزيودة، ويستثـك مـ ذفؽ مو يت

 ظرؾًو ؾقعػك ظـف- 

 - إذا اصسى علـثر عو ؿ ر فف-4

( أفػــًو، ؾقصــ ، ويضــؿـ 12ؿــول ادقـــؾ: اصــس شـــقورة ععةـــرة آٓف ؾوصــسى عـــ ) َهالــف:

 افزيودة-

ًل، فباَع َف حآا، مو: اْصـَسِ َؽـذاققلف: ) َمجَّ َُ ى  وإن َاَع ََلزَُد، مو قاَل: َِْع َؽذا  حـآا، فاْصـَسَ

ًل، وٓ َ   َمجَّ َُ  (.  رَر فقف : َصََّّ وإٓ فلـَف 

ذـر ادمفػ مجؾي مـ ادسوشؾ جيؿعفو أاو يف لصـرف افقـقؾ لصــرؾًو خيـوفػ ؾقـف أمـر مقـؾـف، 

 وفؽـ لصـرؾف ؾقف مصؾحي فؾؿقـؾ: 

ؾ: عع افبقً عامشي أفػ، ؾبوظ َهالف:- أن يبقع علزي  عو ؿول- 1 ـ   ف عامشي وظةـريـ أفػًو-ؿول ادق

 - أن يبقع عؿثؾ مو ؿول، فؽـ حوًٓ ع ل ـقكف ممجاًل- 2

: عِع افسـقورة ععةــرة آٓف ممجؾـي، ؾبوظفـو ععةــرة آٓف حوفـي، ومعؾـقٌم أن افتعجقـؾ َهالف

 عوفثؿـ ؾقف مصؾحي فؾبوشع-

 - أن يةسي عؿثؾ مو ضؾى ادقـؾ، فؽـ ممجاًل ع ل ـقكف حوًٓ- 3

  ظب ًا علفػغ حوفي، ؾوصساه علفػغ ممجؾي، وهذا أكػع فؾؿقـؾ- اصس يل َهالف:
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ؾ ؾقفو ضــرر، أو لػقيـً مصـؾحي، ؾقصـ  افتصــرف،  ـ  ؾفذه افتصـرؾوت إذا مل يؽـ ظذ ادق

أن يف هذا مصـؾحي فـف، وإن ــون ضــرر ؾـال يـػـذ لصــرف افقـقـؾ، إٓ إن أجـوزه ادقــؾ والعؾ : 

 وؿبِؾف-

ُت مصـؾحًي فؾؿقــؾ، أو لؾحؼـف أكف إذ فالضاَط يف ذلؽ: ا ـوكً خموفػي افقـقؾ فؾؿقــؾ لػـق 

 ضـررًا: ؾنن افقـقؾ ٓ يؿؾؽ ذفؽ، وٓ يص  لصـرؾف-

أن يري  عقع شؾعي عـثؿـ ممجـؾ: ٕكَّـف فـق جـوء افـثؿـ أن ٕخـذه طـومل  َهال وجقد الضـرر:

 مـف، أو فضـقعف، وهق ؿوص  فؾبقع عودمجؾ، ؾبوع افقـقؾ حوًٓ-
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 ٌلاااااافص

 :قال ادملػ 

ُؿف، وٓ ] َسـؾ  ُُ ه، وَوكقُؾ البقـِع  ُؾف، فنن َجِفَؾ َردَّ َقك  َُ ْرَض  َُ ف، إن    ََ ْعَؾُؿ ظقَبف َلِز َُ ى َا  وإن اْصَسَ

ُؿ َوكقُؾ  َسؾ  ُُ ـَ َغِر َقرُـٍ ، و ْؼبُِض الهَؿ ـَره َـل ُظـْذٍر وَتؾِـَػ، َ ـِؿـَف. واْلـؿُ َُ ، فؾـق َمخَّ ـَ إن شِسي الهَؿ

َؾف يف كؾ  قؾقٍؾ وكهٍر، مو ِص  َؾف يف َقٍع فاشٍد، فباَع َص ق ًا، مو َوكَّ راِل َـا صـاَل، مو َظْقــًا َـ  صـاَل، ـَوكَّ

. والقكقُؾ يف الْ  َُِصََّّ    : ْ َعغ  ُُ ـٍد ٓ ـو   ُْ ـل َــ َز ْؼبُِض، والعؽُس َالعؽِس، واْقبِْض َحؼ  َُ ُ صقَِ  ٓ 

تِف، إٓ من ََ ْؼبُِض َـ َوَر ْشَفْد  َُ ُُ ـُ وكقِؾ اإلُداَع إذا    ْضَؿ َُ ؼقَل: الذي قَِبَؾف، وٓ  َُ]. 

هذا افػصؾ هق يف عقون مو يؾزم ادقـؾ وافقـقـؾ مــ كحـق: رد معقـى ععقـى، ولسـؾقؿ ثؿــ، 

 وإصفود، ومو يؿؾؽ ؾعؾف، وؽر ذفؽ-

ُؾفققلف: ) َقك  َُ ْرَض  َُ ف، إن    ََ ْعَؾُؿ ظقَبف َلِز َُ ى َا   (.  وإن اْصَسَ

ـبقــً متفوفــؽ، أو ـتــوب لــوفػ، أو شـــقورة ؾقفــو أظطــول ,إذا اصــسى افقـقــؾ صـــق ًو معقبــًو 

 ؾال خيؾق مـ حوفتغ:  ,وكحقهو

: إمو عرؤيي افعقى، أو عنخبور افبوشع فف، ؾـنن افعؼـ  صـحق ، من ُعؾؿ َالعق  ظـد الشـرال ,1

 فؽـ يؾزم افقـقؾ، ويؽقن افةـراء فف، وٓ يؾزم ادقـؾ- 

أن إضــالق افبقــع يؼتضـــل أن يؽــقن ادةــسى شــودًو مـــ افعقــقب، إٓ إذا رضـــل  والعؾــ : ♦

 ادقـؾ عوفعقى: ؾال يؾزم افقـقؾ حقـفو صـلء- 

ـؾ زيـٌ  ظؿـرًا يف صــراء شــقورة عخؿسـي آٓف، ؾوصـسى فـف افســقورة عوفؼقؿـي  َهال ذلـؽ: ـّ و

فؽـ لؽقن افسـقورة مـ كصــقى  ادطؾقعي، فؽـفو معقبي، وافقـقؾ ظومل عوفعقى، ؾوفبقع صحق  كوؾذ،

 افقـقؾ ظؿرو، ولؽقن اخلؿسي آٓف يف ذمتف يردهو فزي ، إٓ إن أجوز زيٌ  افبقع، ؾناو لؽقن فف- 

هققلف: )  (.  فنن َجِفَؾ َردَّ

   -: ؾنكف يرّد افسؾعي، وٓ حيتوج فرضو ادقـؾ يف افردمن ُيفؾ القكقؾ العق  ,2



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
284 

 يف افرد عوفعقى وكحقه، ؾال حوجي فرضوه-  أن افقـقؾ ؿوشؿ مؼوم ادقـؾ والعؾ :

ؾنن رضـل ادقـؾ عوفسؾعي عام ؾقفو مـ ظقى، أو أِذن علخذ أرش افعقى، وإعؼـوء افسـؾعي، ؾؾـف 

 ذفؽ- 

ُؿفققلف: ) َسؾ  ُُ  (.  وَوكقُؾ البقِع 

ؾ زيٌ  ظؿرًا يف عقع شؾعي، ؾنن فعؿٍرو أن يسؾؿ افسؾعي ظــ  عقعفـو فؾؿةـسي:  ـّ : والعؾـ إذا و

 مؼومف- ,أي: افقـقؾ,ٕصؾ هق أن يسؾؿ افبوشع افسؾعي فؾؿةسي، ؾؼوم هقأن ا

ـَ َغِر َقرُـ ٍ ققلف: ) ْؼبُِض الهَؿ َُ  (.  وٓ 

 وهؾ لؾقكقؾ من ُؼبض الهؿـ حقـ  ُسؾؿ السؾع ؟   

 -إصؾ أن افقـقؾ ٓ يؼقم عؼبض افثؿـ فؾسؾعي ادبوظي 

 ف يف ؿبض افثؿـ، ؾال لالزم عقـفام-أن ادقـؾ ؿ  يقـؾ يف افبقع مـ ٓ يلمـ والعؾ :

 * إٓ أكف يستثـك مـ ذفؽ حوفتون جيقز ؾقفام فؾقـقؾ ؿبض افثؿـ:

 - إن دفً ؿريـي ظذ افرضو عؼبضف: ؾنكف يؼبض افثؿـ- 1

ؾف عبقع يف شقق، ومل حيضـر ادقـؾ، ؾفذا ؿريـٌي أن فف اشتالم افثؿـ-  َهالف: ـّ  و

 ف وـؾف يف هذا-- إذا أذن فف عذفؽ، ؾؾف افؼبض: ٕك2

ُؿ َوكقُؾ ققلف: ) َسؾ  ُُ ـَ اْلـؿُ و  (.  شِسي الهَؿ

ـَ فؾؿةسي ؾً زي ًا أن يةسي فؽ شؾعي، ؾنن افقـقَؾ يسؾُؿ افثؿ ـّ  -إذا و

ـَ إكام هق مـ لتامت افعؼ ، ؾقؼقم عف افقـقؾ- والعؾ :  أن لسؾقؿ افبوشِع افثؿ

َره َل ُظْذٍر وَتؾَِػ، َ ِؿـَفققلف: )  (.  فؾق َمخَّ

 فقـقؾ أمغ، وإمغ إذا لع ى أو ؾرط، ؾنكف يضؿـ-ا

ؾنذا أّخر افقـقؾ لسؾقؿ ادول فؾؿةسي، وحبسـف ظــ ه حتـك لؾـػ افـثؿـ، ؾنكـف  وظذ هذا: •

 يضؿـ: ٕكَّف ؾرط يف إمسوـف، ولع ى عتلخره- 
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َؾف يف َقٍع فاشٍد، فباَع َص ق اً ققلف: )  (.  وإن َوكَّ

 مـ صـروط افصحي- مو تؾػ ؾقف صـرط  البقع الػاشد:

 :وؿ  ذـر ادمفػ هـو ظ ة صقٍر ٓ يص  ؾقفو لصـرف افقـقؾ 

 ( فق وـؾ ادقـؾ وـقؾف عبقٍع ؾوش ، ؾبوع عقعًو صحقحًو: مل يص - 1

ؿول: عع افسـقورة عجفوفي ٓ ُلعؾؿ صػتفو، أو عثؿـ جمفقل، أو ؿول: عـع هـذا افعبـ   َهال ذلؽ:

 عقعف- أعؼ، ؾذهى حتك وج  افعب ، ؾال يص 

 وـذا يف افةـراء، ـام فق ؿول: اصس يل مخرًا ؾوصسى خاًل، ؾال يص -

ؾف يف عقع لرم، وافقـوفـي اكعؼـ ت ظـذ عقـع ؾوشـ  ومل  والعؾ : ♦ ـّ أكف إكام أذن فف وؿً ـقكف و

 لـعؼ  ظذ عقع صحق ، وافػوش  ٓ يؿؾؽف ادقـؾ وٓ افقـقؾ، ؾوفقـوفي هـو ؽر صحقحي- 

ؾَ ققلف: )  (.  ف يف كؾ  قؾقٍؾ وكهرٍ مو َوكَّ

 ( إذا وـؾف وؿول: وـؾتؽ يف ـؾ ؿؾقؾ وـثر، أو يف ـؾ صـلء، ؾال يص -2

 والعؾ : ♦

 - أن هذا ي خؾ ؾقف ـؾ صـلء، ؾقؽقن يف ذفؽ ضـرر، وؽرر- 1

ي خؾ يف ذفؽ عقع ـؾ صـلء ظـ ه، وضالق كسوشف، وصـراء أي صـلء صوء مـ افسـؾع،  فؿهًل:

 ذفؽ مـ افتصـرؾوت افتل ي خؾفو افقـوفي- وإظتوق رؿقؼف، وكحق 

 - وٕكَّف ٓ يص  افتقـقؾ إٓ يف لصـرف معؾقم، وهـو مل يتحؼؼ- 2

 (.  راِل َا صالَ ـمو ِص ققلف: )

( أن يؼقل ادقـؾ: اصس أي صـلء لري ه، وٓ حي د فف كقظًو معقـًو، ؾـرعام اصـسى شــقورة، أو 3

 ؼ ر ادقـؾ ظذ ثؿـفو، وهلذا: ؾال يص - ـتبًو، أو ؽرهو، ورعام اصسى شؾعي ٓ ي

َُِصََّّ ققلف: )    : ْ َعغ  ُُ  (.  مو َظْقـًا َ  صاَل، و  

 ، ؾال يص -,ومل يعغ كقظفو، وثؿـفو, ( إذا ظغ فف افعغ4
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 اصس يل شـقورة، وٓ حي د ؿقؿتفو، وٓ كقظفو-  َهال ذلؽ:

 -  (1)وت لػوولًو طوهراً أكَّف ؿ  يؼع ؽرر، ؾوٕكقاع وأكقاظفو لتػو والعؾ : ♦

ْؼبُِض ـوالقكقُؾ يف الْ ققلف: ) َُ  (.  ُ صقَِ  ٓ 

ـؾ ظؾقـًو يطوفـى عـوحلؼ  صقرة ادسلل : ـّ زي  يري  مـ ظؿرو أفػ ريول، ؾومتـع ظـ دؾعفـو، ؾق

 ؾؾقس فقـقؾ اخلصقمي )ادحومل( أن يؼبض افثؿـ- ,وهق مو يسؿك أن ادحومل,وخيوصؿ 

  يتـوول افؼبض كطؼًو، وٓ ظرؾًو-أن اإلذن مل والعؾ  يف ذلؽ: ♦

 وٕكف ؿ  يرضـك فؾخصقمي وادطوفبي مـ ٓ يرضوه فؾؼبض-

 (.  والعؽُس َالعؽسِ ققلف: )

ؾ عؼبض ادول فف أن خيوصؿ، ويطوفى عؼبضف- َـّ  ظؽس ادسلفي افسوعؼي، أي: أن ادَق

 أكف ؿ  ٓ يتؿؽـ مـ افؼبض إٓ عع  حصقل اخلصقمي وادطوفبي-  والعؾ : ♦

ُُرجع فقفا إػ  اٍَط وهق:و هُؾ هذه ادسائؾ  أن لصـرؾوت افقـقـؾ مـقضـي عـوإلذن افؾػظـل،  َِ

 أو افعريف، ؾنن ـون ظرف افـوس أن ادحومل يؼبض افثؿـ، ؾنكف يؼبض، وهؽذا- 

تِفققلف: ) ََ ْؼبُِض َـ َوَر َُ ٍد ٓ  ُْ  (.  واْقبِْض َحؼ ل َـ َز

ؾقج  افقـقؾ زي ًا ؿ  مـوت، ؾنكـف ٓ يؿؾـؽ وـؾتؽ أن لؼبض حؼل مـ زي ،  لق قال ادقكؾ:

 أن يؼبض مـ ورثي زي - 

أكف مل يممر عذفؽ، وٕن افعرف ٓ يؼتضـل ذفؽ: إذ افـقارث ٓ يؼـقم مؼـوم مقرثـف  والعؾ : ♦

 يف ذفؽ- 

ؼقَل: الذي قَِبَؾفققلف: ) َُ  (.  إٓ من 

ف ؿبضف مـ زي ، ومــ فق أن ادقـؾ ؿول: اؿبض حؼل افذي ِؿَبؾ زي ، أو افذي ظذ زي ، ؾنن ف

 ورثتف، وهذه تتؾػ ظـ افصقرة افتل ؿبؾفو-

                                 
 -أكف يص  مو دام ؿ  ح د افعغ ادةساة :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)
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أن افقـوفي اؿتضً ؿبض حؼف مطؾؼًو مـ زي ، أو مـ ؽره، ؾوفتقـقؾ متعؾؼ عـوحلؼ  والعؾ : ♦

 ٓ عزي -

ْشَفْد ققلف: ) ُُ ـُ وكقِؾ اإلُداَع إذا    ْضَؿ َُ  (.  وٓ 

ؾ ظؿرًا أن يقدع موفف ظـ  صوف ، صقرة ادسلل : ـّ ؾلخـذ افقـقـُؾ ادـوَل وأظطـوه ادـقدع  زي  و

ـُ افقـقؾ  ,صوف ,ومل ُيةف  ظذ اإلي اع، ؾنذا أكؽر ادقَدع   -  ,ظؿراً ,ؾنكـو ٓ كضؿ 

أن ادقدع أمغ: ٕكَّف ؿبض ادول عنذن موفؽف، وافقـقـؾ ٓ يضـؿـ إٓ إذا لعـ ى، أو  والعؾ : ♦

 ؾرط- 

يؼبؾ ؿقفـف يف افـرد، ويف افتؾـػ مـع  , لؼ مـام,ؾال ؾوش ة مـ اإلصفود، ؾوٕمغ  وظذ هذا: •

 يؿقـف، ؾؾق أكؽر ادقَدُع افقديعي، وأخز أكف ردهو، ؾقؼبؾ ؿقفف عقؿقـف-
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 ٌلاااااافص

 :قال ادملػ 

ِؿقـِـف. ] َُ ْؼَبـُؾ ققُلـف يف كػقِـف، واهلـلِ  َـع  ُُ ـُ َا َتؾَِػ َقِده َل َتػـرٍُط، و ْضَؿ َُ والَقكقُؾ َمٌَغ، ٓ 

ـ ا ََ ـف، فـنن و ََ َقف، وٓ القؿـُغ إن َكذَّ ـف َدْفُعـف إن َصـدَّ َْ ْؾَز َُ ـ ظؿـٍرو    َِ ف  َظك َوكالَ  زٍُد يف َقْبِض َحؼ  دَّ

َدَفَعف، فـَلْكَؽَر زُـٌد الَقكالـَ : َحَؾـَػ، وَ ـِؿـَف ظؿـٌرو، وإن كـان ادـدفقُع َودُعـً  َمَخـَذها، فـنن َتؾَِػـْ  

ـَ مُّيَّ  صالَ   .[َ ِؿ

 و يؾزم افقـقؾ ضامكف، ومو ٓ يؾزمف، ومو يؼبؾ ؿقفف ؾقف، وؽر ذفؽ- هذا افػصؾ هق يف م

ـُ َا َتؾَِػ َقِده َل َتػرُطٍ ققلف: ) ْضَؿ َُ  (.  والَقكقُؾ َمٌَغ، ٓ 

 ٓ ,إمـغ: أي,شبؼ أن إمـغ هـق مــ ؿـبض ادـول عـنذن موفؽـف، أو عـنذن افةـورع، وأكـف 

 -افتػريط أو عوفتع ي، إٓ يضؿـ

 ؿرر أن افقـقؾ أمغ، ؾؾق لؾػ ادول عق ه ؾال يضؿـ إٓ إن لع ى، أو ؾرط-  وحقـفو ؾودمفػ

ــدي: ــال التع ـــرظي  َه ــؼ، أو يســتخ م افســـقورة متجــووزًا افس ــو لطق ــر ع ــي أـث ــؾ اف اع أن حيّؿ

 افؼوكقكقي، أو يستخ مفو وادقـؾ مل يلذن فف- 

 أن ٓ حيػظ ادول ـام جيى-  َهال التػرُط:

ْؼَبُؾ ققلُ ققلف: ) ُُ  (.  ف يف كػقِفو

 يؼبؾ ؿقل افقـقؾ مع يؿقـف يف كػل افتع ي، وافتػريط: ٕكف أمغ- 

، ؾؼول افقـقؾ: مل أؾرط، ؾنكف يؼبؾ ؿقفف مع يؿقـف-  ًَ  ؾؾق ؿول ادقـؾ: فؼ  ؾرض

ِؿقـِفققلف: ) َُ  (.  واهللِ  َع 

ولـً اف اعـي، يؼبؾ ؿقل إمغ يف اهلالك، ؾؾق ؿول افقـقؾ: إن ادول ؿـ  هؾـؽ، أو شــرق، أو م

 أو كحق ذفؽ، ؾنكف يؼبؾ ؿقفف مع يؿقـف، وٓ كطؾى مـف عقـي- 
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إذا ادظك اهلالك علمٍر طوهٍر ـحريؼ، أو أمطـور وكحقهـو،  * إٓ مكف ُستهـك حال  واحدة وهل:

 ؾالع  مـ إطفور افبقـي ظذ ذفؽ: ٕنَّ هذا عو ٓ خيػك، وٓ يتعذر إؿومي افبقـي ظؾقف- 

ظَ ققلف: ) ـ ادَّ ََ َقف، وٓ القؿـُغ إن و ف َدْفُعـف إن َصـدَّ َْ ْؾَز َُ ـ ظؿٍرو    َِ ف  ك َوكالَ  زٍُد يف َقْبِض َحؼ 

ََف  (.  َكذَّ

َؾـل يف ؿبض حؼف مـؽ،  َـّ  فلك  ٓ ُتؾق َـ حالتغ:إذا ؿول فؽ زيٌ : أكو وـقؾ ظؿٍرو، َو

و ٓ ُلؾـزم عـ ؾع أن لصّ ؿف، علن لعتؼ  أكف صودق، وفقس معف عقــي، ؾنكـؽ حقـفـ احلال  إوػ:

 حؼ ظؿٍرو إفقف- 

   والعؾ : ♦

 أكف ؿ  يـؽر ظؿرو افقـوفي، ؾتؽقن أكً ادطوفى-  ,1

أن إعراء ذمتؽ مـ حؼ ظؿرٍو ٓ يتعغ مـ ضريؼ افقـقؾ، عـؾ فـؽ أن لعطقـف افقـقـؾ، أو  ,2

 لعطقف ظؿرًا كػسف-

ؾقؽ، ؾحقـفو ٓ جيـقز أن لؽذعف يف دظقاه أكف وـقؾ ظؿرو يف ؿبض احلؼ افذي ظ احلال  الهاكق :

فؽ أن لعطقف، وٓ جيـى ظؾقـؽ أن حتؾـػ أكـف ــوذب، ؾؾـق ؿـول: احؾـػ أين ــوذب، ؾـال يؾزمـؽ 

 احلؾػ أكف ـوذب-

أكؽ فق لرـً احلؾػ ؾال ُيؼضـك ظؾقؽ عوفـؽقل، عؿعــك: أكـؽ ٓ ُلؾـزم أن لـ ؾع  والعؾ : ♦

 هذا ادول فؾقـقؾ: ٕكؽ مل حتؾػ أكف ـوذب- 

 (.  فَلْكَؽَر زٌُد الَقكالَ : َحَؾَػ، وَ ِؿـَف ظؿٌرو فنن َدَفَعف،ققلف: )

 صـوحى جـوء,ظؿـرو وهـق,فق أكؽ حقـام دؾعً احلؼ فؾقـقـؾ ادـّ ظل  يف الصقرة الساَؼ :

 - أوـؾف مل ؾلكو، ـوذب ظؿراً  إن: فؽ ؾؼول، ,زي  وهق, إصقؾ احلؼ

   فاحلؽؿ َا ُع:* 

 - كؼقل فزي : احؾػ أكؽ مل لقـؾف-1
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 ,وهـق ظؿـرو,ؾقـؽ أن لـ ؾع فزيـٍ  حؼـف، وأكـً لرجـع إػ مـّ ظل افقـوفـي - إذا حؾػ ؾع2

 ؾتلخذ مـف حؼؽ- 

ؿتف أكً ؾلظطقتف-  وهذا إذا ـون م ظل افقـوفي فقس معف عقـي، وإكام ص َّ

 (.  وإن كان اددفقُع َودُعً  َمَخَذهاققلف: )

فعؿـرٍو صـوحى احلـؼ فق ـون اد ؾقع د ظل افقـوفي وديعي، أو ظوريي، أو كحقهو، ؾنكـو كؼقل 

إن وج ت افقديعي ععقـفو ظــ  ,افذي أكؽر افقـقؾ: إن ادقِدع دؾع افقديعي دّ ظل افقـوفي، ؾعؾقؽ 

 أن للخذهو: ٕاو حؼؽ-  ,م ظل افقـوفي

ـَ مُّيَّ  صالَ ققلف: )  (. فنن َتؾَِػْ  َ ِؿ

ـ مــ صـوء، إمـو مـ  ظل افقـوفـي: إذا لؾػً افقديعي، وكحقهو ؾؾعؿرٍو صوحى احلؼ أن ُيضؿ 

 ٕكَّف ـذب يف دظقاه، وٕاو لؾػً حتً ي ه، أو ادقَدع: ٕكَّف مل يمذن فف عوف ؾع- 

ـفو م ظل افقـوفي مل يرجع ادّ ظل ظذ أح -   ؾنن ضؿَّ

ـفو ادقَدع رجع ظذ م ظل افقـوفي-  وإن ضؿَّ
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 :قال ادملػ 

. وهـل مكـقاٌع: فَشـرُّ ـوهل اجت ٌع يف اشت ؼاٍق وَتَص ] ـَدَكاِن ََِ َلـْقِف  ـٍِ ََ َُشـِسَ   ركُ  َظــاٍن: من 

َتَػاِوتًا، لَقْعَؿَل فقف ََبَدَكْقِف ، فَقـُْػُذ َتَصـ َُ ُِ كـؾٍّ َــف  فـقف ، َُ ْؽـِؿ ادِْْؾـِؽ يف كصـقبِف، ـادعؾقِم، ولق  رُّ

ــ ــِ  يف َكصــقِ  َص ُط: من ُؽــقَن رمُس اـوَالقكال ــَسَ ْش ُُ ـِ اْلـَؿضــِرُؽِف. و ــق ـدــاِل َـــ الـؼــدُ روَِغ، ول

ََّ، مو  َْ ـْذُكَرا الـر  َُ عؾقَـًا، فـنن    ََ شـاظًا  ََ  َِّ َْ َضا لؽؾٍّ َـف  ُجزلًا َـ الر  ْشَسِ َُ َُسرًا، ومن  غشقصِغ  ََ

َُ ـَص  ، وكـذا  سـاقاٌة َرَضا ََٕحِدمها ُجزلًا جَمفـقًٓ، مو َدراِهـَؿ َعؾقَـً ، مو ِرَـََّ َمَحـِد الهـقَِغ:   ُِصـََّّ

، وٓ كـقهُن  َــ ِجــٍْس  ُط َخْؾـُط ادـاَلْغِ ْشـَسَ ُُ ضـارٌَ ، والَقِ ـقَعُ  ظـذ َقـْدِر ادـاِل. وٓ  َُ زارظـٌ  و َُ و

 .[واحدٍ 

ٌي ظـذ وزن َشـ الشـرك  لغ : ـَ ٌي ظـذ وزن كِْعؿـي، وَصــِرؿي، وِصــآختالط، يؼول: َصــِر ـَ ْرـي ـْر

 ظذ وزن مترة-

 ، أو لصـرف-اجتامع يف اشتحؼوق رظًا:ـوص

 :  واإلمجاع والسـ ، الؽتاب،: الشـرك  يف إصؾ ♦

﮵﮶ )ؾؼقفف لعوػ: مَا الؽتاب: - 1  -(1)(ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

الِـُث »مرؾقظـًو:  ؾلحوديـٌ، مـفـو حـ يٌ أ  هريـرة  ومَا الســ :- 2 ََ ُؼـقُل: َمَكـا  َُ إنَّ اهللَ 

ا َصاِحَبُف، َفنِذَ  ـْ َمَحُدمُهَ ا َ ْ ََيُ ََ ْقـِِفَ  الشـرَُؽْغِ  ََ ـْ 
َِ  -(2)«ا َخاَكُف َخَرْجُ  

 وـذا أدفي ادسوؿوة وادزارظي: إذ مهو كقع صـرـي، وشـقلا ذـر أدفتفو- 

 ؾؼ  أمجع ادسؾؿقن ظذ جقاز افةـرـي يف اجلؿؾي-  ومَا اإلمجاع:- 3

                                 
 (-24)ص، أيي  (1)

وصححف، وؿول  (،2322)واحلوـؿ يف ادست رك  (،2933)يف افســ  ، واف ارؿطـل(3383)أخرجف أعق داود  (2)

 (-1748)إرشوفف هق افصقاب، وضعػف إفبوين يف ضعقػ اجلومع  :«افعؾؾ»اف ارؿطـل يف 
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ٍِ ـوهل اجت ٌع يف اشت ؼاٍق وَتَص ققلف: )  (.  رُّ

 :افةـرـي مـ حقٌ افعؿقم كقظون   

ــام  قع إول:الـــ اجــتامع يف اشــتحؼوق: وهــذا ٓ يتحــ ث ظـــف افعؾــامء يف عــوب افةـــرـي، وإك

 أحؽومف مـثقرة يف أعقاب افػؼف- 

أن جيتؿـع اثـــون يف اشــتحؼوٍق مـويل: ـرؿبــي، أو مؾــؽ مـػعــٍي  وادـراد َــآجت ع يف اشــت ؼاق:

 ؾؽ- ـبقً، أو إرٍث مـ أعقفؿ مـ ظؼور وكحقه، ولسؿك صـرـي إمالك، أو اد

اجـتامع يف افتصــرف: وهـق مـو يسـؿك عةــرـي افعؼـقد، وهـق افـذي يـتؽؾؿ ظــف  الـقع الهاين:

 افعؾامء يف عوب افةـرـي-

 (.  وهل مكقاعٌ ققلف: )

 صـرـي افعؼقد، أو صـرـي آجتامع يف افتصـرف هلو مخسي أكقاع، هل إمجوًٓ:

 - صـرـي افقجقه-3- صـرـي ادضورعي- 2- صـرـي افعـون- 1

 - صـرـي ادػووضي- 5صـرـي إع ان-  -4

َدَكاِن ََِ َلْقِف  ادعؾقمِ ـفَش ققلف: ) ََ َُشِسَ    (.  ركُ  َظـاٍن: من 

 صـرـي افعـون-  الـقع إول:

ـؾ واحـ  مــفام موشـي أفـػ، ويةـتغالن عودـول، ؾفـام اجتؿعـو يف  عي ؾ ،زي  وظؿرو صقرها:

 ادول وافب ن-

 -  (1)افعؾامء، حؽوه اعـ ادـذر وصـرـي افعـون جوشزة عنمجوع

 :يةسط جلقاز صـرـي افعـون صـروط 

: ؾنن ـون جمفقًٓ مل لص  افةـرـي، ـام فق ؿول أح هؿ: كتةورك ؾـقام من ُؽقن ادال َعؾقَاً - 1

 يف جقبل، وٓ كعؾؿ ؿ ره، ؾال يص ، وهق مـ ادقسـر- 

                                 
 -(12. 5)ٓعـ ؿ امي  ،ادغـل (1)
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َتَػاِوتاً ققلف: ) َُ  (.  ولق 

( صـ ، ويؽـقن فؽـٍؾ 1999(، وأخـر )599ق دؾع أحـ مهو )ٓ يةسط لسووي ادوفغ، ؾؾ

 مـفام مـ افرع  عؼ ر مو عذل- 

 (.  لَقْعَؿَل فقف ََبَدَكْقِف ققلف: )

: ؾؾق تؾػ أح  إمـريـ مل لؽــ صــرـي ظــون: وفـذا ؿـول ُشار  كٌؾ َـف  َ لف وَدكف من- 2

 عب كف، أو يـقبون مـ يعؿـؾ ظــفام، ــام هـو: )فقعؿال ؾقف عب كقفام(: أي: يعؿؾ ؾقف ـؾ مـ افةـريؽغ

فق لةـورك زيـ  وظؿـرو، ؾقــؾ زيـ  خودمـف، أو ؽـره: فقعؿـؾ مـع ظؿـرو، ؾقصـ ، ويؼـقم مؼـوم 

 مقـؾف- 

ُِ كؾٍّ َـف  فقف ، َُ ْؽِؿ ادِْْؾِؽ يف كصقبِف، وَالقكالِ  يف َكصقِ  َص ـفَقـُْػُذ َتَص ققلف: )  (.  ِرُؽِفـرُّ

رؾوت، عــو هــق مـــ ـرف يف مــول افةـــرـي عبقــع وؽــره مـــ افتصــريؽغ فــف أن يتصـــــــال افةــ

 مصؾحتفام- 

  لؽـ كقػ ُتصـرِ وهق ٓ ُؿؾؽ كؾ الشـرك ، فقؽقن قد تصـرِ فق  ٓ ُؿؾؽ؟ 

  ٕن افةـرـي فـ تؾق: إمو أن لؽقن مـ كصـقبف، ؾتصــرؾف يف كصــقبف عحؽـؿ ادِؾـؽ فـف، أو

 فقـوفي: وذفؽ ٕكَّف لصـرف عنذن موفؽف وهق صـريؽف- لؽقَن مـ كصـقى صـريؽف، ؾتصـرؾف ؾقفو عو

صوف  ولؿ  لةورـو، صـوفٌ  يبقـع شــقورات، ولؿـٌ  يبقـع أؿؿةـي، ؾؾصـوفِ  أن  َهال ذلؽ:

 يبقع مـ إؿؿةي وفق مل لؽـ ظـ ه، عؾ ظـ  صـريؽف: ٕكَّف وـقؾ يف هذا، ؾفام صـريؽون- 

ُط: من ُؽقَن رمُس اداِل َـ ققلف: ) ْشَسَ ُُ ـِ اْلـَؿضو َُسراً ـالـؼدُ غشقصِغ  ََ  (.  روَِغ، ولق 

 : ومهو افذهى، وافػضي- من ُؽقن رمس ادال َـ الـؼدُـ ادضـروَغ- 3

 -(1)^أاام ِؿَقؿ إمقال، وافـوس يةسـقن ؾقفو مـذ زمـ افـبل  والعؾ : ♦

                                 
 ،اعـ لقؿقي :تورهوأن هذا فقس عةـرط، عؾ جيقز ذفؽ وفق ـون رأس ادول ظروضًو، واخ :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)

  -«اإلكصوف»واعـ افؼقؿ، وادرداوي يف 
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، أو ,ـلضعؿـي، أو شــقورات يةـتغالن عبقعفـو,ؾؾـق لةـورك اثــون يف ظـروض  وظـذ هـذا: •

، عــؾ ٓعــ  مـــ افــذهى، أو فــل ُصــَّمهــو عريــوٓت، أحــ مهو عريــوٓت وأخــر ععــروض، أو ـال

افػضي، أو اف كوكر، أو اف راهؿ، وفق ـوكـً مغةقصـي ؽةـًو يســرًا: ـوفبقـوض افقســر يف افـذهى 

 وكحقه: ٕكَّف ٓ يؿؽـ افتحرز مـف، ؾنن ـون افغش ـثرًا مل يص : فع م اكضبوضف-

عؾقَاً ومققلف: ) ََ شاظًا  ََ  َِّ َْ َضا لؽؾٍّ َـف  ُجزلًا َـ الر  ْشَسِ َُ  (.  ن 

 :  َشاظًا َعؾقَاً ، وهذا افرع  يؽقن من ُشسضا لؽٍؾ َـف  جزلًا َـ الرََّ- 4

، ٓ معقــًو، ؾؾـق ؿـول مـثاًل: يل رعـ  افســقورات، وفـؽ رعـ  ,أي: مـ مجقع ادـول, َشاظًا: ,

ريـول ــؾ صـفر، وافبـوؿل فـؽ، أو يل رعـ  هـذه اجلفـي مــ إؿؿةي: ؾال يص ، وفق ؿول: يل أفـػ 

 افزرع، وفؽ اجلفي إخرى، ؾال يص : ٕكَّف فقس عؿةوع- 

أن يؼقل: يل كصػ افرع ، وفؽ كصػف، أو يل رععف، ؾقؽـقن فـف افرعـع مــ  َهال الرََّ ادشاع:

 مجقع ادول- 

 ٓ جمفقًٓ، ؾالع  أن يعغ-  َعؾقًَا: ,

ٍٍ ح يٌ َراؾِ  والدلقؾ: ♦ ـِ َخـِ ي ـَماِجُروَن َظـَذ َظْفـِد الـَّبِـل »: ِع ْع ُُ اُس  ـَ  َكـاَن الـَـّ  ^إِكَّ

اَكاِت  َُ
َظَذ اْلـَ ذِ

(1)
ْسـَؾُؿ َهـَذا،   َُ ْسـَؾُؿ َهـَذا، َو َُ ْرِع، َفَقْفؾِـُؽ َهـَذا، َو ـَ الـزَّ

َِ َوَمْقَباِل اْلـَجَداِوِل، َوَمصـقاَل 

ؾُِؽ َهَذا، فـفاهؿ الـبل  ََّ ^َوَُّيْ ْلَس َِفِ ، َفَل ََ ْضُؿقٌن َفَل  ََ ْعُؾقٌم  ََ «ا صـلٌل 
(2)

- 

ََّ، مو َص ققلف: ) َْ ْذُكَرا الر  َُ َرَضا ََٕحِدمها ُجزلًا جَمفقًٓ، مو َدراِهَؿ َعؾقًَ ، مو ِرَََّ َمَحـِد ـفنن   

 (.  الهقَِغ:   ُِصََّّ 

ةــرط مل لصـ ، أن يؽـقن افـرع  مةـوظًو معؾقمـًو، ؾـنذا اختـؾ هـذا اف تؼدم يف الشـرط الراَع:

 وذـر ادمفػ هـو صقرًا يتخؾػ ؾقفو هذا افةـرط- 

                                 
 -اؿلقحوؾي افـفر وافس :وهل ،مجع موذيوكف :ادوذيوكوت (1)

 (-1547)أخرجف مسؾؿ  (2)
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 ، ؾال يص - ,أي: مل حي دا رعحوً ,إذا لةورـو ومل يذـرا افرع :  ,1

 أاام أخاّل علهؿ مؼوص  افةـرـي، وهق افرع - والعؾ :

إذا صـرضو ٕح مهو جزاءًا جمفقًٓ، ـلن يؼقل: فؽ ععض افـرع ، ويل ععضـف، ؾـال يصـ :  ,2

 روط صحي افعؼقِد افعؾُؿ- ـأكَّف جمفقل، ومـ ص عؾ :وال

إذا اصسضو دراهـؿ معؾقمـي: ــلن يؼـقل أحـ مهو: يل ــؾ صـفر أفـػ، وفـؽ افبـوؿل، ؾـال  ,3

أن افةـريؽغ ٓع  مــ اصـساـفام يف ادغــؿ، وادغـرم، وهـذا مل يتحؼـؼ، ؾـرعام رعحـو  والعؾ :يص : 

 ؽس-ـثرًا، ؾقتضـرر صوحى إفػ، ورعام ـون افع

: يل رعـ  افســقورات، وفـؽ رعـ  كـلن ُؼـقلإذا اصسضو رع  أح  افثقعغ أو كحق ذفـؽ،  ,4

إؿؿةي، أو يل رع  صفر لرم وفؽ رع  صػر، أو يل رع  هذه افسػرة، وفؽ رع  افسـػرة افثوكقـي، 

 وكحق هذا، ؾال يص - 

 ؿؾ، ؾفذا ؽرر- اجلفوفي: ٕكَّف ؿ  يرع  يف هذه ادرة أـثر، وادرة افؼودمي أ والعؾ :

  ،فؽقػ ُؼسؿ الرََّ؟ؾنذا ؾعال هذا ؾرعحً افةـرـي  

 (1)يؼسؿ عؼ ر مول ـؾ مـفام، ؾؿـ دؾع كصػ ادول فف كصػ افرع ، وهؽذا- 

ضارَ ٌ ققلف: ) َُ زارظٌ  و َُ ساقاٌة و َُ  (.  وكذا 

 أن ي ؾع َصَجَرُه، أو كخؾُف فةخٍص يؼقم ظؾقفو عجزء مـ افثؿرة-  ادساقاة:

 أن ي ؾع أرضف دـ يزرظفو عجزء معؾقم مةوع مـ افزرع-  ادزارظ :

 أن ي ؾع موفف فةخص يتجر ؾقف، وفف جزء مـ افرع -  ادضارَ :

ؾفذه افثالثي يؼول ؾقفو ـام ؿقؾ يف صـرـي افعـون، أكف يةسط أن يؽـقن افـثؿـ معؾقمـًو مةـوظًو: 

 -  وـوفرعع، وافثؾٌ، وكحقمه

                                 
 -أكف يؼسؿ عقـفام عؼ ر كػع ـؾ واح  مـفام، وحي د كػعفام أهؾ اخلزة، وهق اختقور اعـ لقؿقي :افؼقل افثوين (1)
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ويل اجلـق ، أو فـؽ رعـ  افةـفر افػـالين، ويل أخـر، ؾـال  فؽ افزرع افةاميل، فنذا قال َهًل:

 وجقد اجلفوفي يف مو اصسـو ظؾقف-  والعؾ :يص ، 

 (.  والَقِ قَعُ  ظذ َقْدِر ادالِ ققلف: )

، ؾوخلسـورة يف افةــرـي لؽـقن ظـذ ؿـ ر ادـول، ؾؿــ دؾـع كصـػ ,أي: اخلسورة, الق ـقع :

ح مهو أن يةسط أن ٓ خسـورة ظؾقـف، أو أن ظؾقـف مــ ادول، ؾنكف يتحؿؾ كصػ اخلسورة، ؾؾقس ٕ

 اخلسورة دون موفف-

 أن اخلسورة هل ظبورة ظـ كؼصون رأس ادول، ؾتؽقن عؼ ر مو دؾع ـؾ مـفام-  والعؾ : ♦

ؾقؽقن ظذ حسى افةـرط عقـفام، ؾؾق لةـورك زيـ  وظؿـرو عخؿسـي آٓف فؽـؾ  ومَا الرََّ:

 افرع  ورضـقو هبذا، ؾقص -واح ، واصسط زيٌ  أن فف ثالثي أرعوع 

أن افرع  أشوشف افعؿؾ، واخلزة، وادعرؾي علمقر افبقع، ؾؼـ  يؽـقن زيـ  هـق افـذي  والعؾ : ♦

 يعرف علمقر افبقع وجيق هو، ؾوصسط ؿ رًا مـ افرع : ٕكف يستحؼ أـثر عو دؾع- 

ُط َخْؾُط اداَلْغِ ققلف: ) ْشَسَ ُُ  (.  وٓ 

مويل افةـريؽغ، ؾؾق لةورك زيـ  وظؿـرو ظـذ دؾـع ــؾ  ٓ يةسط فصحي افةـرـي أن كخؾط

مـفام مخسـغ أفػًو، ؾػت  زي  هبو لؾ خضور، وؾت  ظؿرو هبو عؼوفي، ؾتص  افةــرـي، وفـق مل كخؾـط 

 ادوفغ- 

 أن إصؾ يف ادعومالت احلؾ-  والعؾ : ♦

 وٕن افؼص  افرع ، وهق ؽر متقؿػ ظذ اخلؾط- 

 ذ افعؿِؾ، وافرعُ  كتقجي، وادول لبع فؾعؿؾ-وٕن افعؼ  عقـفام مقرده ظ

 (.  وٓ كقهُن  َـ ِجـٍْس واحدٍ ققلف: )

ٓ يةسط ـقن مويل افةـريؽغ مـ جـس واح ، ؾؾق دؾع أح مهو دراهؿ، وأخر دكـوكر، أو 

 أح مهو ريوٓت، وأخر دوٓرات، ؾقص ، ـام شبؼ-
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 ٌلاااااافص

 :قال ادملػ 

ََ اْلـؿُ الهاين: ] َُّ َقـَــا، فـِصـػاِن، وإن قـاَل: ويِل، مو ضاَر َْ ِ ف، فنن قاَل: والر  َْ ُ  دُِتَِّجٍر َف َبعِض ِر

، والباقِل لمَخِر، وإن اْخَتَؾػا دَِـ ادشـ ُؾُهف: َصََّّ َُ سـاقاٌة، ـلؽ َلَُ  مرَاِظف مو  َُ ـٍؾ، وكـذا  َِ روُط: فؾعا

ُُضاِرُب َ ٍل َٔخَر إْن َمَ   زارظٌ . وٓ  َُ ـرَّ إوَّ ـو ـَتف يف الشَّ ـْرَض، فـنن َفَعـَؾ َردَّ ِحصَّ َُ ِرَكِ ، وٓ ـَل و  

َػاقِف . وإن َتؾَِػ رمُس ادـاِل، مو َعُضـف َعـَد التصـ ْؼَسُؿ َع َؼاِل الَعْؼِد إٓ َات  ، مو َخِســُُ ِِ
َر: ُجـِزَ ـرُّ

َِّ قبَؾ قِسؿتِف، مو َتـِْضقِضف َْ  .[َـ الر

 : صـرـي ادضورعي- قفةـرـي، وهلؽؾؿ ادمفػ هـو ظـ افـقع افثوين مـ ا

ِ فاْلـؿُ الهاين: ققلف: ) َْ ُ  دُِتَِّجٍر َف َبعِض ِر ََ  (.  ضاَر

 مـ افضـرب يف إرض، وهق: افسػر فؾتجورة-  ادضارَ  لغ :

 دؾع مول معؾقم دـ يتجر عف، عجزء معؾقم مةوع مـ افرع -  وصـرظًا:

يبقـع ويةـسي فؾـرع ، ويضــرب يف أن يعطل صخٌص موفف فزيـ : ــل يتـوجر عـف، و صقرها:

 إرض فؾتجورة، ويتػؼون أن فؾعومؾ مثاًل رعع افرع ، وكحق ذفؽ-

 ؾلح مهو صورك عودول، وأخر عوفب ن، وافرع  عقـفام، وافرع  مةوع معؾقم-

 وادضارَ  جائزة َالسـ ، واإلمجاع، والـظر الص قَّ:  ♦

، وروي ظــ ظؿـر، ^يف ظفـ  افـبـل ؾؼـ  جـزم اعــ حـزم عقجـقد افِؼـراض  ومَا السـ :- 1

 وظثامن، وظع، واعـ مسعقد، وؽرهؿ افعؿؾ هبو، ومل يعرف هلؿ خموفػ- 

 -  (1)ؾؼ  كؼؾف ؽر واح  مـ افعؾامء: ـوعـ ادـذر، واعـ ؿ امي ومَا اإلمجاع:- 2

                                 
 (19. 5) امي ٓعـ ؿ ،ادغـل (1)
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ــ قَّ:- 3 ــؾ، وافعؽــس  والـظــر الص ــ  افعؿ ــوٌل، فؽـــ ٓ جيق ــ ى اإلكســون م ــقن ف ــ  يؽ ؾؼ

 -  (1)عوفعؽس

َُّ َقـَـا، فـِصػانِ لف: )قق َْ  (.  فنن قاَل: والر 

إذا ؿول صوحى ادول فؾعومؾ: ابر هبذا ادول، وافرع  عقــو، ؾقصـ ، ويصــر افـرع  عوفـصـػ 

 عقـفام-

أكَّف أضوف افـرع  إفـقفام إضـوؾي واحـ ة، وٓ مـرج  ٕحـ مهو، ؾوؿتضــك افتسـقيي  والعؾ : ♦

 عقـفام- 

، والباقِل لمَخرِ  وإن قاَل: ويِل، مو لؽققلف: ) ُؾُهف: َصََّّ َُ  (.  َلَُ  مرَاِظف مو 

ِْر هبذا ادول، ويل ثالثي أرعوع افرع ، أو كحق ذفؽ، ؾقصـ ، ويصــر  إذا قال صاح  ادال:  ابَّ

 مو مل يذـر مـ افرع  فمخر- 

 : أن افرع  عغ هذيـ آثـغ، ؾؾام ُظرف كصـقى أح مهو، ؾوفبوؿل فمخر- والعؾ 

ؾٍ ـإن اْخَتَؾػا دَِـ ادشوققلف: ) َِ  (.  روُط: فؾعا

إذا الػؼو ظذ افةـرـي، وح دا رعع افرع  مثاًل، وكســقو دــ ــون حت يـ  افرعـع، ؾوختؾػـو، هـؾ 

 ـون حت ي  افرعع فؾامفؽ، أو فؾعومؾ، ؾؾؿـ يؽقن؟ 

  :ٕكَّـف هـق افـذي يسـتحؼ أن حيـ د فـف كصــقبف: ٕكَّـف ظومـؾ، ؾتؼـ ر وذلـؽيؽقن فؾعومؾ :

 صتف عوفةـرط عقـفام، أمو صوحى ادول ؾقستحؼ افرع  عامفف-ح

زارظ ٌ ققلف: ) َُ ساقاٌة، و َُ  (.  وكذا 

  ،هـؾ هـق لؾعاَـؾ، مو لـرب إذا وؿع آختالف يف ادسوؿوة وادزارظي دــ اجلـزء ادةــروط

 ؾنكـو كحؽؿ علكف فؾعومؾ، ـام يف ادضورعيإرض، مو الشجر؟ 

                                 
وصـريؽ، ؾلمغ إذا  ،ووـقؾ ،وأجر ،ادضورب أمغ (:1.155زاد ادعود )ؿول اعـ افؼقؿ  :ؾوش ة يف ادضورعي (1)

 -ؿبض ادول، ووـقؾ إذا لصـرف ؾقف، وأجر ؾقام يبوصـر مـ افعؿؾ، وصـريؽ إذا طفر افرع 
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وة ـودضـورعي، ؾتؼـوس ظؾقفـو، ؾوفعومـؾ يف ــٍؾ مــفام إكـام يسـتحؼ أن ادزارظي وادسـوؿ والعؾ :

 إجرة عوفعؿؾ- 

الػؼو ظذ أن افعومـؾ يؼـقم عسـؼل افـثامر، وحـ دا افرعـع، فؽــ كســقو هـؾ حـ داه  َهال ذلؽ:

 فصوحى إصجور أو فؾعومؾ، ؾـحؽؿ علكف فؾعومؾ: دو لؼ م- 

ُُضاِرُب َ ٍل َٔخَر إْن َمَ  ققلف: ) ْرَض رَّ ـوٓ  َُ َل و    (.  إوَّ

فق أن زي ًا أظطك ظؿرًا موًٓ يضـورب عـف، ثـؿ أراد ظؿـرو أن يلخـذ مـوًٓ مــ صـوف  ــذفؽ: 

   ف  حؽؿ هذا؟فقضورب عف، 

 إذا ـون ثؿي ضـرٌر ظذ إول، ؾؾقس فؾعومؾ أن يضورب عامل صخص آخر-  ,

   -قـفوإذا رضـل ادضورب إول عذفؽ، ؾقجقز ح :ذلؽ َـ ُستهـك مكف إٓ •

 ل عنشؼوضف- ـ: ٕن احلؼ فف، وؿ  رضوذلؽ

َتف يف الشَّ ققلف: )  (.  ِرَك ِ ـفنن َفَعَؾ َردَّ ِحصَّ

 ,وهـق زيـ ,فق أن ظؿرًا افعومَؾ عامل زيٍ  َظَؼ  َظْؼ  مضورعي مع آخر، مـع اإلضــرار عـوٕول 

عي إوػ، ولؼسـؿف مـ ؽر رضوه، ؾفـو كؼقل فعؿرو: مو رعحتـف يف ادضـورعي افثوكقـي لـرده يف ادضـور

 ظذ افةـريؽ إول )زي ( ظذ مو لةورـتام ظؾقف- 

رعحً أفػ ريول يف ادضورعي افثوكقي، وأكً متػؼ مع زي  أن افرع  عقـؽام عوفـصـػ يف  فؿهًل:

 ادضورعي إوػ، ؾفـو ٓع  أن لؼسؿ كصـقبؽ، وهق إفػ عقـؽ وعغ زي  عوفـصػ- 

اشتحؼ حصتف مـ افرع  هــو عودـػعـي افتـل اشـُتحؼً  ,ٕولادضورب ا,أن زي ًا  والعؾ : ♦

 عوفعؼ  إول، ؾؽون عقـفام ـرع  ادول إول-

وأمو حصي رب ادول افثوين مـ افرع  ؾُت ؾع إفقف: ٕن افعـ وان مــ ادضـورب ٓ يسـؼط حـؼ 

عـرب ادـول رب ادول افثوين، وٕكـو فـق رددكـو رعـ  افثـوين ـؾـف يف افةــرـي إوػ ٓخـتص افضــرر 

 -  (1)افثوين، ومل يؾحؼ ادضورب صـلء مـ افضـرر، عؾ ؿ  يـتػع عزيودة كصـقبف

                                 
وشؿ افعومؾ افرع  مـ ادضورعي افثوكقي صـق ًو، واختوره أكف فقس فؾؿضورب إول أن يؼ :افؼقل افثوين ظـ  احلـوعؾي (1)

 -اعـ ؿ امي
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َػاقِف ققلف: ) ْؼَسُؿ َع َؼاِل الَعْؼِد إٓ َات  ُُ  (.  وٓ 

إذا طفرت أرعوح ومؽوشى يف صـرـي ادضورعي، وافعؼ  مو زال شوريًو، ؾنن إرعـوح ٓ لؼسـؿ 

 فبي عوفرع  إٓ عولػوق افطرؾغ-عغ افةـرـوء، وفقس ٕح مهو ادطو

لةورك زي  ولؿ  صـرـي مضورعي د ة شــي، وععـ  مخسـي أصـفر رعحـً افةــرـي مــ  َهالف:

 صػؼي، ؾنن إرعوح لرد فرأس مول ادضورعي وٓ لؼسؿ، إٓ إن الػؼو ظذ افتقزيع- 

 فعؼ -اويي ايف أن ـاًل مـفام فف ؽرض صحق  يف ـقن افرع  ٓ يؼسؿ إٓ  والعؾ : ♦

وٕن افرع  وؿويي فرأس ادول، وؿـ  تســر افةــرـي، ؾـنذا ـــو ؿـ  ؿسـؿـو افـرع ، ؾـال يؿؽــ 

 اجلزان-

 وٕن إصؾ أكف ٓ لؼسؿ إرعوح إٓ عوكتفوء م ة افعؼ ، ومل يـتف حتك أن-  

* أمــو إذا اكتفــً مــ ة ظؼــ  افةـــرـي، ـــلن حيــ د فؾةـــراـي مــ ة شـــي ؾتـتفــل، وؿــ  طفــرت 

( أكف إذا اكتفك افعؼ  ؾطؾى أح مهو ؿسؿي افرع  ؾقؼسـؿ: َع َؼال العؼدؾقػفؿ مـ ؿقفف: ) إرعوح،

 ٕن م ة افةـراـي اكتفً- وذلؽ: 

، مو َخِس ـوإن َتؾَِػ رمُس اداِل، مو َعُضف َعَد التصققلف: ) ِِ
َِّ قبـَؾ قِسـؿتِف، ـرُّ َْ َر: ُجِزَ َـ الـر

 (.  مو َتـِْضقِضف

 أو ععضف، أو خسـر، ؾال خيؾق مـ حوفتغ: إذا لؾػ مول افةـرـي ـؾف، 

أن يؽقن عع  ع ء افتصـرف وادضورعي عف: ـلن حيسق ععـض ادـول، أو خيســر يف أحـ   إوػ:

 -(1)صػؼولف، ؾفـو ؿول ادمفػ: اخلسورة بز مـ افرع ، عؼق  أن يؽقن ذفؽ ؿبؾ ؿسؿتف ولـضـقضف

                                 
 :افـَّض   :ملخقذة مـ افـض، وهق حتقيؾ ادول إػ ظغ عع  أن ـون متوظًو، روى ثعؾى َظـ اْعـ إظرا ّ  :افتـضقض (1)

ُخُذوا َصَ َؿَي َمو َكضَّ مـ ) :ف اخلَْز َوِمـْ :ُخْذ َمو َكضَّ َفؽ مـ َؽِريؿَؽ، ؿول :ُيَؼول ،احلوِصؾ :وافـَّض   ،اإلطفورُ 

 -(322. 11)اكظر هتذيى افؾغي  -َأي َمو َطَفر وَحَصَؾ  (،َأْمَقاهِلؿ
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أفــػ ريــول، ويف افصــػؼي افثوكقــي  زيــ ، وظؿــرو صـــريؽون، رعحــو يف أول صــػؼي َهــال ذلــؽ:

خسـرا مخسامشي ريول، ؾوخلسورة بز مـ افرع ، ؾقؽقن ؿ  عؼل مـ افـرع  هلـام مخسـامشي ريـول ؾؼـط، 

 ؾلمو:

 ، ؾنن اخلسورة لؽقن ظذ رأس ادول-َعد الؼسؿ  لؾرََّ- 1 

 ؼسقم-اكتفً افةـرـي، ولؼوشام افرعَ ، ؾقؽقن ظذ رأس ادول ٓ ظذ افرع  اد َهال ذلؽ:

 -َعد تـضـقض َال الشـرك - وـذا إذا ـون 2

َل إظقوُن وافسؾُع افتل ــوكقا يضـورعقن هبـو إػ دراهـؿ: اشـتع ادًا فؾؼسـؿي، ؾقؽـقن  َلن: قَّ حُتَ

 ظرف ـؾ واحٍ  موُفف مـ افرع ، وؿ ر مو حتصؾقا ظؾقف مـ ادول- 

ادـول، وٓ يؽـقن ظـذ ؾنذا خسـر ادول، ولؾـػ ععضـف يف هـذه احلوفـي، ؾنكـف يؽـقن ظـذ رأس 

 افرع ، وفق مل يؽـ افرع  ؿ  ؿسؿ- 

أن افتـضـقض يؼـقم مؼـوم افؼسـؿي، ؾفـام أن صـّػقو افةــرـي، وظـرف ــؾ واحـ   والعؾ : ♦

 مـفام موفف مـ افرع ، وفؽـ مل يلخذه، ؾفـو لؽقن ظذ رأس ادول-

ف: ؾوخلسـورة لؽـقن أمو إن ـوكً اخلسورة وافـؼص فؾامل وؿع ؿبؾ ع ء افتصـرف وادضـورعي عـ

 ظذ رأس ادول، وفقس ظذ افعومؾ صـلء-

ؿبؾ أن يب أ افعومؾ عوفعؿؾ، وؿبؾ افعؼـ  لؾـػ ادـول، ؾـنن ــون ـؾـف ؾؼـ  اكػسـخً  َهالف: ♦

 افةـرـي: ٕن ادول ادعؼقد ظؾقف لؾػ وٓ يؾزم رب ادول ع فف- 

ــام فـق ــون ادـول  وإن ـون ععضف لؾػ، أو احسق وكحـقه، ؾـوفتؾػ يؽـقن ظـذ رأس ادـول،

ادتػؼ ظؾقف ظةـرة آٓف، ؾتؾػـً مخسـي آٓف ؿبـؾ افتصــرف، ؾتحسـى مــ رأس ادـول، ويؽـقن 

 ادول ادعؼقد ظؾقف يف افةـرـي مخسي آٓف ؾؼط-
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 لاااااافص

 :قال ادملػ 

َتْقِف  َجاهقف ، فـ  َرَِ ـا فـالهالُث: َص ] ََّ
ُا يف ذِ ْشَسِ َُ بقــَف ، وكـؾُّ واحـٍد َــف  ِرَكُ  الُقجقِه: من 

، وادِْؾـُؽ َقــَف  ظـذ َـا َصـ ـِ ْؾَؽـْقِف ، ـَوكقُؾ صاحبِف، وَكػقٌؾ ظـف َالهََّؿ َِ َرَضاُه، والَق ـقعُ  ظـذ َقـْدِر 

ـَداهِن ، فـ  َتَؼبََّؾـف محـُدمهـالراَُع: َص  َرضا.ـوالرََُّ ظذ َا َص  َْ َُؽتسباِن ََل كا فق   ْشَسِ َُ ا ِرَكُ  إَداِن: من 

ــف، وَتِصــَُّّ يف آحتشــاِش، وآحتطــاِب وشــائِر  ف  فِْعُؾ َُ ــَز ْؾ َُ ــٍؾ  ـــؿُ َـــ َظَؿ ــِرَض اْل ََ باحاِت، وإن 

ـف. اخلـاَُس: َصـ ََ ـف َلِز ََ ؼا َُ ؼـقَؿ  ُُ ِرَكُ  ادػاَوَ ـِ : من ـمحُدمها فالَؽْسُ  َقـَف ، وإن ضالَبف الص قَُّ من 

َض كؾ  َـف  إػ صاحبِف كؾَّ َتَص  َػق  ٍِ ـُُ
ـرُّ َديِنٍّ َـ مكقاِع الشَّ ََ َرَضاه، ـِرَكِ ، والـرََُّ ظـذ َـا َصــَايلٍّ و

ْؾَزُم محَدمها َــ َ ـ ِن َغْصـٍ   َُ ، مو َا  ـِ ُْ َر
والَق قعُ  ََؼْدِر اداِل، فنن َمْدَخَل فقفا َكْسبًا مو َغراًَ  كادِ

 .[مو ك ِقه: َفَسَدْت 

 ضي- هذا افػصؾ يف أحؽوم صـرـي افقجقه، وإع ان، وادػوو

َتْقِف  َجاهقف ـالهالُث: َص ) ََّ
ُا يف ذِ ْشَسِ َُ  (.  ِرَكُ  الُقجقِه: من 

 صـرـي افقجقه- هذا الـقع الهالث وهق:

 يؼول: وجف ؾالن وجوهي، إذا صور ذا ؿ رة، ورلبي، وصـرف- والقجقه لغ :

 ـفام- أن يةسـو ظذ أن يةسيو يف ذمتقفام عجوهقفام َديـًو، ؾام رعحو ؾفق عق وصـرظًا:

 ؾوفةـرـوء هـو فقس ف هيؿ أمقال، وفؽـ هلؿ صـرف وؿ ر ظـ  افـوس ؾقلخذون عذفؽ-

ؿ ر ظــ  افــوس يتةـورـون ظـذ أن يـذهبو فؾــوس ؾقلخـذا  رجالن هلام ،زي  وظؿرو صقرها:

مــفؿ ظروضــًو: أضعؿــي، أو شـــقورات، أو ؽــر ذفــؽ عوٕجــؾ، ثــؿ يبقعوهــو ويتــوجرا عــوٕثامن افتــل 

 س دا أهؾ إمقال حؼفؿ-حصؾقهو، ثؿ ي

 ٕاام يعؿالن ؾقفو عقجففام، أي: جوهفام- شؿق  صـرك  وجقه:
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  :وحؽؿفا: اجلقاز 

 دو ؾقفو مـ افتقسـر ظذ افػؼراء افؼودريـ ظذ افعؿؾ-  ,1

 وٕن إصؾ يف ادعومالت: احلؾ-  ,2

 (.  ف  َرَِ ا فبقـَف ققلف: )

شقاًء لسـوويو: ـوفـصـػ فؽـؾ مــفام، أو لػوضـال، ــلن  افرع  يؽقن عقـفام ظذ مو يةسضوكف،

 يتػؼو أن فزي  افثؾٌ، وفعؿرو افثؾثغ، ؾودسؾؿقن ظذ صـروضفؿ- 

 (.  وكؾُّ واحٍد َـف  َوكقُؾ صاحبِفققلف: )

 ـٌؾ مـ افةـريؽغ يتصـرف يف هذه إمقال افتل أخذوهو مـ افـوس-

 فـػسف أصوفي، وعوفـسبي فغره وـوفي- ومؼتضـك هذه افةـرـي: أن يؽقن لصـرؾف عوفـسبي 

ـِ ققلف: )  (.  وَكػقٌؾ ظـف َالهََّؿ

 ـٌؾ مـ افةـريؽغ يؽػؾ أخر يف لس ي  افثؿـ- 

زيٌ  وظؿٌرو صـريؽون، ؾؾق هرب زيٌ  فزم ظؿـرًا ؿضـوء كصــقبف: ٕكَّـف ـوؾـؾ فـف، ؾفـذه  فؿهًل:

: إن هذا كصـقى زي ، وأكـو فـقس ظـع افةـرـي مبـوهو ظذ افقـوفي وافؽػوفي، وفقس فعؿرٍو أن يؼقل

 إٓ ش اد كصػ مبؾغ افةـرـي- 

 عوفثؿـ فصوحبف- وً ؽورم افةـرـي أن يؽقن ـٌؾ مـفام ـوؾالً  كـأن مؼتض والعؾ :

 (.  َرَضاهُ ـوادِْؾُؽ َقـَف  ظذ َا َص ققلف: )

يتحؿـؾ مؾؽ افةـرـي ظذ مو يتػؼون ظؾقف، وٓ يةسط لسـووي إكصـبي، ؾؾـق الػؼـو أن زيـ ًا 

 ثؾٌ افةـرـي، وظؿرًا يتحؿؾ ثؾثل افةـرـي، ؾفق عقـفام ظذ مو صـرضوه-

ْؾَؽْقِف ققلف: ) َِ  (.  والَق قعُ  ظذ َقْدِر 

اخلسورة يف صـرـي افقجقه لؽقن ظذ ؿ ر ِمؾؽ ـؾ واح  مـ افةـرـي، ؾؿـ فف افثؾـٌ ؾعؾقـف 

 ثؾٌ اخلسورة، وهؽذا-
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 (. َرضاـوالرََُّ ظذ َا َص ققلف: )

 افةـرـي يؽقن عقـفام ظذ مو الػؼو ظؾقف، ـام لؼ م-رع  

 (. ِرَكُ  إَدانِ ـالراَُع: َص ققلف: )

، وهل: آصساك ؾقام يؽسبوكف مـ افعؿـؾ صـرك  إَدانهذا افـقع افراعع مـ أكقاع افةـرـي: 

 علع ااام- 

 ٕاؿ عذفقا أع ااؿ يف إظامل: فتحصـقؾ ادؽوشى-  شؿق  َذلؽ:

 :جوشزة: دو لؼ م مـ افتعؾقؾ يف صـرـي افقجقه، وٕن إصؾ احلؾ-  وحؽؿفا 

َداهِن ققلف: ) َْ َُؽتسباِن ََل كا فق   ْشَسِ َُ  (.  من 

 :صـرـي إع ان كقظون   

 أن يةسـو ؾقام يؽتسبون علع ااام مـ افعؿؾ، وهذه لؽقن عغ افعامل-  إول:

، يةـسـون ظـذ أن مـو حيصـالكف مــ مـول كجوران، أو ح اد وكجور، أو شبوك وعــوء صقرها:

ظذ ظؿؾفام ؾفق عقـفام، وٓ ؾرق عغ إذا مو الػؼً افصـوشع، أو اختؾػً، ويؽقن افـرع  عقــفام ظـذ 

 مو يتػؼون ظؾقف- 

ف  فِْعُؾفققلف: ) َُ ْؾَز َُ  (.  ف  َتَؼبََّؾف محُدمها َـ َظَؿٍؾ 

ؾـزمفام افؼقـوم عـف مجقعـًو، وفـق أن زيـ ًا ؾنكـف ي ,ـبـوء حـوشط مـثالً ,إذا لؼبؾ زي  وظؿرو ظؿاًل 

لؼبؾف ومهو صـرـوء: ؾقؾزمفام مجقعًو افؼقوم عف: ٕن هذا مؼتضـك افةـرـي، ؾؽؾ واح  هـق وـقـٌؾ ظــ 

 صوحبف-

 (.  باحاِت اْلـؿُ وَتِصَُّّ يف آحتشاِش، وآحتطاِب وشائِر ققلف: )

 ادبوحوت- افةـراـي يف متؾؽ هذا الـقع الهاين َـ كقظل صـرك  إَدان:

رجالن خرجو والػؼو ظـذ أن مـو حيصـالكف مــ حةــقش، أو حطـى، أو صــق ، أو  صقرها:

 معودن، أو ؽرهو مـ ادبوحوت، ؾفق عقـفام، ؾقص - 
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ـْقَم »ؿـول:  ح يٌ اعـ مسعقد  والدلقؾ: ♦ َُ ٌر، َوَشـْعٌد، فِـقَ  ُكِصـقُ   ْكُ  َمَكـا َوَظـ َّ اْصـَسَ

ْدٍر َقاَل: َفَجاَل َشْعٌد  ٌر ََِش  ََ ـِ َوَ ْ َمِجْئ َمَكا َوَظ َّ ُْ  -(1)«ْللٍ ـََِلِشَر

 ا-هـ- ؾ ل ظذ جقاز مثؾ هذا افػعؾ- « ^أصـرك عقـفؿ افـبل »ؿول اإلموم أَ : 

ِرَض محُدمها فالَؽْسُ  َقـَف ققلف: ) ََ  (.  وإن 

ـسـبف  فق أن أح  افةـريؽغ مل يؼ ر ظذ افعؿؾ: إمـو دـرض، أو فعـ م وجـقد ظؿـؾ، ؾـنن مـو

 -  وأخر يؽقن عقـفام، ظذ حسى مو اصسضوه مـ افـصػ، أو افثؾٌ، وكحقمه

 -مو لؼ م مـ ؿصي اعـ مسعقد، وشع ، وظامر  والدلقؾ: ♦

فققلف: ) ََ ف َلِز ََ ؼا َُ ؼقَؿ  ُُ  (.  وإن ضالَبف الص قَُّ من 

  -ذفؽ إذا ضوفى افصحقُ  ادريَض، أو افعوجَز، أن يـقى ؽره: فقعؿؾ مؼومف، ؾنكف يؾزمف

ك ظؼٍ  أن يعؿـال علعـ ااام، ؾـنذا لعـذر افعؿـؾ عـػسـف ـضتأاام دخال يف افةـرـي عؿؼ والعؾ :♦

 ؾقؾزمف أن يـقى ؽره: ٕن هذا مؼتضـك افعؼ -

 ؾنن أعك أن يـقى ؽره، ؾؾؾصحق  افػسخ-

 (.  ِرَكُ  ادػاَوَ  ِ ـاخلاَُس: َص ققلف: )

 صـرـي ادػووضي-  هذا الـقع اخلاَس وهق:

مةتؼي مـ افتػقيض، يؼول: ؾّقض إمـر إفقـف لػقيضـًو، رّده إفقـف، ومــف ؿقفـف:  ػاو   لغ :اد

ِري إَِلْقَؽ ) َْ ْ ُ  َم (َوَفقَّ
(2)

. 

َض كؾ  َـف  إػ صاحبِف كؾَّ َتَص ققلف: ) َػق  ُُ َديِنٍّ َـ مكقاِع الشَّ ـمن  ََ ٍِ َايلٍّ و
 (.  ِرَك ِ ـرُّ

 هذا لعريػ ادػقضي يف آصطالح-

                                 
ظـ أعقف  ،مـ ضريؼ أ  ظبق ة (2288)واعـ موجف  (،4697)و (3937)، وافـسوشل (3388)أخرجف أعق داود  (1)

  (-1474)مـ أعقف صـق ًو، وضعػف إفبوين يف اإلرواء ظب  اهلل عـ مسعقد، وأظّؾف ععضفؿ علن أعو ظبق ة ٓ يذـر 

 -مـ ح يٌ افزاء عـ ظوزب (2719)ومسؾؿ  (،247)أخرجف افبخوري  (2)
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أن يةسك صخصون ظذ أن يػقض ـؾ واح  مــفام أخـر ــؾ أكـقاع افةــرـوت  ا:وصقره

إرععي افسوعؼي، ؾقتػؼون ظذ افعـون، أن يـ ؾعو ادـول ويعؿـال ؾقـف، ويتػؼـون ظـذ أن يلخـذ أحـ مهو 

ادول ويضورب عف، وظذ افقجقه، ؾقلخذان مـ افـوس عجوهفام، وظـذ إعـ ان، ؾـقعؿالن ويتػؼـون 

 ظؿاله علع ااام-ظذ رع  مو 

ؾفذا افـقع جومع ـؾ أكقاع افةـرـي إرععـي، وٓ حيـ د أن افةــرـي صــرـي ظــون، أو أعـ ان، 

 و، عؾ يتعومؾقن عؽؾ إكقاع، وافرع  عقـفام مؼ ر ل ود-أو كحقمه

 : أاـو جـوشزة: ٕكَّـف ــام أن صــرـي افعــون، وإعـ ان، وادضــورعي،  حؽـؿ صــرك  ادػاو ـ

 شزة، ؾفذه هل عؿجؿقع إكقاع إرععي، وٕن احلوجي داظقي إفقفو- وافقجقه جو

 أدفي أكقاع افةـرـوت إرعع افسوعؼي-  ومدلتفا: ♦

 (.  َرَضاه، والَق قعُ  ََؼْدِر ادالِ ـوالرََُّ ظذ َا َص ققلف: )

ي، افرع  يؽقن ظذ مو الػؼو ظؾقف عوفةـرط، أمو اخلسورة ؾتؽقن عؼ ر مول ـؾ مــفام يف افةــرـ

 ـام شبؼ- 

ْؾَزُم محَدمها َـ َ  ِن َغْصـٍ  مو ك ـِقه: ققلف: ) َُ ، مو َا  ـِ ُْ َر
فنن َمْدَخَل فقفا َكْسبًا مو َغراًَ  كادِ

   (.َفَسَدْت 

 :ذـر صقرلغ لػس  ؾقفام صـرـي ادػووضي 

ن - فق ؿوٓ: مـ وج  مـو فؼطي، أو رـوزًا، أو هبي، أو حتصؾ ظذ أرش جـويي، ؾفل عقـــو، ؾـن1

 ذفؽ يػس هو، ؾوفةـرـي ٓ لص -

أن هذا ـسٌى كودٌر: ـودراث، وافؾؼطي، أو ؽرامي كـودرة: ــلرش جـويـي، ؾقحصـؾ  والعؾ : ♦

 مع هذا ؽرر-

فق ؿوٓ: كةسك يف ـؾ صـلء، حتك ؾقام يؾزم أح كو مــ ضـامن ؽصـى عـلن يغصـى أحـ مهو - 2

 ، ؾوفةـرـي ٓ لص -وؿقؿي متؾػ، أو كحقه صـق ًو ؾقؽقن افضامن ظذ افةـرـي، أو يف ضامن ظوريي، أو

أن هذا ظؼ  مل يـرد افةــرع عؿثؾـف، وٕكـف يؽـقن ؾقـف ؽـرر: إذ ؿـ  يغصـى أحـ مهو  والعؾ : ♦

 ويتؾػ، ولتحؿؾ افةـرـي ظـف-
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 :قال ادملػ 

ْغرِ ] َُ َؿَرةٍ َقجقدةٍ، وظذ َصَجٍر  ََ ْمَكُؾ، وظذ  ُُ َؿٌر  ََ ُشف، وُعؿـُؾ ظؾقـف حتـك َتِصَُّّ ظذ َصَجٍر لف 

ٌَ ادالُِؽ قبَؾ ُطفـقِر الهؿـرةِ فؾؾعاَـِؾ إُْجـَرُة، وإن  ْهِؿَر َُجْزٍل َـ الهؿرةِ. وهل َظْؼٌد جائٌز، فنن َفَس ُُ

ؾـَزُم العاَـَؾ كـؾُّ َـا فقـف صـلُح الهؿـرةِ: َــ َحـْرٍث، وَشـْؼٍل، وزَـاٍر، ـَفَسَ فا هق فل ص َُ لَل لـف. و

ْصـؾُِ ف: وَتؾؼقٍَّ، وتشؿقٍس، وإصل ُُ قِ ِعف، وُضُرِق اداِل، وَحصادٍ وك ِقه، وظـذ رب  ادـاِل َـا  ََ ِح 

ِب وك ِقه َٓ و  .  [كَسد  حائٍط، وإجراِل إهناِر، والدُّ

 مـ افسؼل: ٕن افعومؾ يسؼل افةجرة: ٕكَّف أهؿ أمقر ادسوؿوة-  ادساقاة لغ :

 و مـ ثؿره- دؾُع صجر فف ثؿر دـ يؼقم ظؾقف عجزء مـف، أ وصـرظًا:

ْمَكُؾ ققلف: ) ُُ َؿٌر  ََ  (.  َتِصَُّّ ظذ َصَجٍر لف 

 :جوشزة صحقحي، ع ٓفي افسـي، وافـظر افصحق - حؽؿ ادساقاة 

َؿـٍر، َمْو  ^ َمنَّ الـَّبِلَّ »ؾح يٌ اعـ ظؿر:  مَا السـ : ,1 ََ ـْ  ـ َِ ـَْفـا  َِ ـُرُج  ا ََيْ ََ َؾ َخْقَزَ ََِشْطِر  ََ َظا

«َزْرعٍ 
(1)

. 

ؾــألن اإلكســون ؿــ  يؿؾـؽ افةــجر، وفؽـــ ٓ يؼــ ر ظــذ افعؿــؾ،  ر الصــ قَّ:ومَـا الـظــ ,2

 وععض افـوس ععؽس ذفؽ- 

 وٕن إصؾ يف ادعومالت: احلؾ، وهذا افذي ظؾقف ظؿؾ افصحوعي، واخلؾػوء افراص يـ- 

ْمَكُؾ ققلف: ) ُُ َؿٌر  ََ  (.  ظذ َصَجٍر لف 

مــلـقًٓ: ـوفـخقـؾ، وافعـــى،  ٓعـ  يف ادســوؿوة أن لؽـقن ظــذ صـجٍر فــف ثؿـر، ويؽــقن افثؿـر

 وافرمون، وكحقه-

                                 
 (-1551(، ومسؾؿ )2328افبخوري )أخرجف  (1)
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ل ؾع فف افـخقؾ ؿبؾ خروج افثؿر، ؾقؼقم ظؾقفو عجزء مــ افثؿـرة، ؾـنن مل يؽــ افةـجر  َهالف:

 فف ثؿر، ؾال لص  ادسوؿوة-

َؿـٍر، ^ َمنَّ الـَّبِـلَّ »ح يٌ اعـ ظؿـر:  والدلقؾ: ♦ ََ ـْ  ـ َِ ـَْفـا  َِ ـُرُج  ـا ََيْ ََ ـَؾ َخْقـَزَ ََِشـْطِر  ََ َمْو  َظا

«َزْرعٍ 
(1)

. 

َؿَرةٍ َقجقدةٍ ققلف: ) ََ  (.  وظذ 

لص  ادسوؿوة ظذ صجٍر ؾقف ثؿرة مقجقدة وؿً افعؼ ، فؽــ مل يؽتؿـؾ كضـجفو، وإكـام لـؿـق 

 عوفعؿؾ-

ل ؾع فف افةجر افذي أثؿر، فؽــ مل لؽتؿـؾ ثؿرلـف حتـك أن، ؾقؼـقم ظؾقـف عجـزء مــ  َهالف:

 ثؿرهو- 

ــف إذا جــوزت يف افةــجوالعؾــ  ر ؿبــؾ خــروج ثؿــره، وهــق معــ وم مــع ـثــرة افغــرر، ؾػــل : أكَّ

 ادقجقد مع ؿؾي افغرر أوػ- 

ْهِؿَر َُجْزٍل َـ الهؿرةِ ققلف: ) ُُ ْغِرُشف، وُعؿُؾ ظؾقف حتك  َُ  (.  وظذ َصَجٍر 

يص  أن ل ؾع فف صـجرًا مل ُيغـرس، ؾقؼـقم عغرشـف يف إرض ويعؿـؾ ظؾقـف حتـك يثؿـر، وفـف 

 سؿك ادغورشي-جزء مـ افثؿرة معؾقم مةوع، وي

 مو شبؼ مـ مزارظي أهؾ خقز- والدلقؾ: ♦

 وَٕن افعقض وافعؿؾ معؾقمون ؾصحً، ـودسوؿوة ظذ صجر مغروس- 

 (.  وهل َظْؼٌد جائزٌ ققلف: )

 ظؼ  ادسوؿوة، وـذا ادزارظي، ظؼ  جوشز افػسخ، فؽٍؾ مـفام ؾسخف متك صوء- 

ُكْؿ َظـَذ »قـز عوفةـطر، ثـؿ ؿـول: أهؾ خ ^ح يٌ اعـ ظؿر يف معومؾي افـبل  والدلقؾ: ♦ ُكِؼـرُّ

ا ِصْ ـَا ََ «َذلَِؽ 
(1)

 ؾ ل ظذ أكف ظؼ  جوشز: إذ فق مل يؽـ جوشزًا مل جيز عغر لؼ ير م ة-  

                                 
 (-1551)ومسؾؿ  (،2328)أخرجف افبخوري  (1)
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 وؿقوشًو ظذ ادضورعي افتل جيقز ؾقفو افػسخ مـ افطرؾغ-

ٌَ ادالُِؽ قبَؾ ُطفقِر الهؿرةِ فؾؾعاَِؾ إُْجَرُة، وإن فَ ققلف: )  (.  لَل لفـَسَ فا هق فل صفنن َفَس

 إذا ؾسخ أح  ادتعوؿ يـ، ؾؾؾؿسلفي حوفتون: ,ظذ افؼقل عجقاز افػسخ,

 أن يؽقن افػسخ ؿبؾ طفقر افثؿرة-  إوػ:

: ؾقص ، وفؽـ يؾزمف أن يعطل أجرة ادثؾ فمخـر ظـذ مـو ؿـوم فنن كان الػسٌ َـ ادالؽ ,1

   عف مـ ظؿؾ يف اد ة ؿبؾ افػسخ-

 مـعف مـ إمتوم ظؿؾف افذي يستحؼ عف افعقض- : ٕكَّف وذلؽ

 : ؾال يستحؼ صـق ًو: ٕكَّف رضـل عنشؼوط حؼف- إن كان الػسٌ َـ العاَؾ ,2

 أن يؽقن افػسخ عع  طفقر افثؿرة-  الهاكق :

 ؾتؽقن افثؿرة عقـفام ظذ مو صـرضوه، وُيؾَزم افعومُؾ عنمتوِم افعؿؾ، ويؽقن صـريؽًو يف افثؿرة- 

ــف: ) ؾــزَ ققل َُ ــقٍَّ، و ــاٍر، وَتؾؼ ــْؼٍل، وزَ ــف صــلُح الهؿــرةِ: َـــ َحــْرٍث، وَش ــا فق ُم العاَــَؾ كــؾُّ َ

ْصـؾُِ ف: كَسـد   ُُ قِ ـِعف، وُضـُرِق ادـاِل، وَحصـادٍ وك ـِقه، وظـذ رب  ادـاِل َـا  ََ وتشؿقٍس، وإصلِح 

ِب وك ِقه َٓ و  (.  حائٍط، وإجراِل إهناِر، والدُّ

 افردي ي، ولسؿقف افعومي: افتؼؾقؿ-  : لؼطقع إؽصون,عؽسـر افزاي-الزَار

 أي لةؿقس افثؿرة ادحتوجي فؾةؿس عع  أن بذ- التشؿقس:

 أي: مقضع افتةؿقس، وهق مو يسؿك عوفبق ر- إصلح َق عف:

 افسقاؿل، واحلقوض، وكحقهو-  ضرق ادال:

 إذا اا م شقر افبستون، وكحقه-  شّد احلائط:

فقؼ ر افعومؾ ظذ افسـؼل، ومثؾفـو ادقاشــر وافؾقـوت إصالح جموري إاور:  إجرال إهنار:

 أن- 

                                
 

 -وأصؾف يف افصحقحغ وؿ  شبؼ ؿريبوً  (،3152افبخوري )أخرجف  (1)
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هل آفي ل يرهو افـ واب: ٓشـتخراج ادـوء، ويؼـقم مؼومفـو ادوـقــي، وافرصوصـوت،  الدوٓب:

 وكحقهو-

: ـــؾ مــو ؾقــف صــالح افثؿــرة ؾــنن افعومــؾ يؼــقم عــف، مثــؾ: احلــرث، وافزعــور، فقؼــقل ادملــػ

 افب ر، وكحقه، ؾقؾزم افعومؾ- وافتؾؼق ، واحلصود، وإخراج ادوء مـ

، ؾقؾزم ادوفـؽ: ـبــوء اجلـ ار، ,ووهق احلوشط، وادزرظي وكحقمه,وـؾ مو ؾقف صالح إصؾ 

وإصــالحف، وإصــالح موـقـــي ادــوء، ووضــع افةــبؽ يف ادزرظــي، وحػــر أعــور وإاــور، وصـــراء 

 ادؽوشـ مـ حػظ إصؾ-

 ـ، ؾنن ـون ثؿي صـرط ؾرجع إفقف-ـؾ هذا إذا مل يؽـ هـوك صـرط عغ ادتعوؿ ي

راء ولقؾر افرصوصوت يؽـقن ظـذ ادوفـؽ، أو ظـذ افعومـؾ، ؾقؽـقن ـعقـفام صـرط أن ص َهالف:

 رط عقـفام، وهؽذا-ـظؾقف: إكػوذًا فؾة
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 يف أحك م املسارعة ٌلاااافص

 :قال ادملػ 

ــاْلـــؿُ وَتِصــَُّّ ] َّــا ََيْ ــا، مو لؾعاَــِؾ، والبــاقل زاَرَظُ  َُجــْزٍل َعؾــقِم الـســبِ  ِِم ُرُج َـــ إرِض لَر  

ُط كقُن الَبْذِر، والِغراِس َـ رب  إرِض، وظؾقف َظَؿُؾ الـاسِ  ْشَسَ ُُ  .[لمَخِر، وٓ 

 مةتؼي مـ افزرع، ولسؿك خموعرة-  ادزارظ  لغ :

 دؾع أرض، وحى دـ يزرظف، ويؼقم ظؾقف-  رظًا:ـوص

ي ًا: فقؼقم ظذ زراظتفـو ؿؿحـًو، وفـف جـزء معؾـقم مــ ف ى لؿ  أرض، ؾلظطوهو ز صقرها:

 افزرع-

 :أن ادسـوؿوة لؽـقن ظـذ إصـجور، وادزارظـي لؽـقن ظـذ  وافػرق عغ ادزارظي وادسـوؿوة

مــو ٓ شـوق هلــو: والـزروع  يــراد هبـو مــو فـف شــوق: ـوفـخقـؾ، وكحــقه، وإصـجارإرض وافـزرع- 

 وكحقهو- ـوفطامضؿ، وافزشـقؿ، وافؼؿ ، وافذرة، 

 (.  زاَرَظ ُ اْلـؿُ وَتِصَُّّ ققلف: )

 ادزارظي جوشزة ـام ؿقؾ يف ادسوؿوة- 

 والدلقؾ ظذ اجلقاز:  ♦

َؿٍر، َمْو َزْرعٍ  ^ َمنَّ الـَّبِلَّ »ح يٌ اعـ ظؿر:  ,1 ََ ـْ 
َِ ـَْفا  َِ ُرُج  ا ََيْ ََ َؾ َخْقَزَ ََِشْطِر  ََ «َظا

(1)
. 

 ػ يف ذفؽ أح  مـفؿ- إمجوع افصحوعي ؿقًٓ وظؿاًل، ومل خيوف ,2

 ؿقوشًو ظذ ادضورعي، ؾفل كقع مضورعي-  ,3

 وٕن إصؾ يف ادعومالت: احلؾ-  ,4

واحلوجي داظقي إفقفو، ؾؼ  يؽقن صوحى إرض ٓ يؼ ر ظـذ افعؿـؾ ؾقفـو، وآخـر ؿـودر  ,5

 ظذ افعؿؾ وفقس ظـ ه أرض، ؾلجقزت: دصؾحي اجلؿقع- 

                                 
 (.1551)ومسؾؿ  (،2328)أخرجف افبخوري  (1)
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َّ ققلف: ) ا، مو لؾعاَِؾ، والباقل لمَخرِ َُجْزٍل َعؾقِم الـسبِ  ِِم ُرُج َـ إرِض لَر    (.  ا ََيْ

صـوحى ,لص  ادزارظي عجزء معؾقم مةوع مـ إرض، ؾنذا حّ د كصـقى أح  افةــريؽغ 

 ؾوفبوؿل فمخر- ,إرض، أو افعومؾ

 ؿول افعومؾ: يل ثؾٌ افزرع، ؾوفبوؿل يؽقن فصوحى إرض- َهالف:

ُط كقنُ ققلف: ) ْشَسَ ُُ  (.  الَبْذِر، والِغراِس َـ رب  إرِض، وظؾقف َظَؿُؾ الـاسِ  وٓ 

ٓ يةسط فصحي ادزارظي أن يتـقػ رب إرض إحضـور افبـذر، وافؼقـوم عغـراس افـزرع، عـؾ 

 يص  أن يؽقن هذا مـ افعومؾ-

   والدلقؾ ظذ اجلقاز: ♦

قا ُهـؿ افبـذر، - ح يٌ اعـ ظؿر يف معومؾي أهؾ خقز، أن رشقل اهلل أظطوهؿ إرض، ولقف1

 أن افبذر ظذ ادسؾؿغ، وفق ـون، فذـره، أو ؾعؾف هق وخؾػوؤه مـ عع ه-  ^ومل يذـر افـبل 

 - وٕن هذا ظؾقف ظؿؾ افـوس مـذ افؼ م، ـام ؿول ادمفػ-2

وادمفػ هـو كؼؾ إح ى افـروايتغ ظــ أَـ ، واختورهـو: اعــ ؿ امـي، واعــ اجلـقزي، واعــ 

 -  (1)لقؿقي

 

 

 

 

 

                                 
 -أكف ٓ ع  أن يؽقن افبذر مـ ادوفؽ :وادةفقر مـ ادذهى (1)
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 :قال ادملػ 

، وتعؾـقِؿ ِظْؾـٍؿ. الهـاين: ـَتِصَُّّ َهلَِ  ُصـ] ـلٍّ َِ عرفـُ  اْلــَؿـػعِ : كُسـْؽـَك داٍر، وِخدَـِ  آَد ََ روٍط: 

ف ، وكِْســَقِه ، وإن َدَخـَؾ َُحَّاَــًا، مو شــػقـً ، مو  َِ عِرفـُ  إُجــرةِ، وَتِصـَُّّ يف إَِجــِر، والظ ْ ــِر َطعـا ََ

ارًا، مو َخقَّاضًا، َل َظْؼٍد: َصََّّ َـُلجرةِ العـادةِ. الهالـُث: اإلَاحـُ  يف العـِغ، فـل َتِصـَُّّ َمْظَطك َق ف َقصَّ ََ

ِر والغـاِل، وَجْعِؾ داِره كـقسـً ، مو لَبقـِع اخلؿـِر، وَتِصـَُّّ إجـارُة حـائٍط:  َْ ٍم، كالزكا، والزَّ ظذ َكْػٍع َُمَرَّ

ِِ َخشبِِف ظؾقف. وٓ ُتَمج    .[ُر ادرمُة كػَسفا َغِر إذِن َزْوِجفالَق ِع مضرا

افعـقض، وادجـوزاة، ومــف شـؿل افثـقاُب أجـرًا: ٕن  لمةتؼي مـ إجرة، وهـ اإلجارة لغ :

ض افعب  عف ظذ ضوظتف، أو صزه ظـ معصـقتف-  اهلل يعق 

 ظؼ  ظذ مـػعي مبوحي معؾقمي مـ ظغ معقـي، أو مقصقؾي يف افذمي مـ ة معؾقمـي، أو صـرظًا:

 ظذ ظؿؾ معؾقم، ععقض معؾقم- 

 :اإلجورة كقظون 

أن لؽقن اإلجورة ظذ كـقع معـغ: ـلجرلـؽ هـذه افســقورة، أو افبقـً، أو ظـذ  الـقع إول:

 ظغ مقصقؾي يف افذمي: ـلجرلؽ شـقورة صػتفو ـذا- 

أن لؽقن ظذ ظؿؾ معؾقم: ـلن يسـتلجر صخصـًو فبــوء حـوشط، أو حلؿـؾ متـوع،  الـقع الهاين:

 حق ذفؽ-وك

 إصؾ يف جقاز اإلجارة: الؽتاب، والسـ ، واإلمجاع:  ♦

 -  (1)(ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳)ؾؼقفف لعوػ:  مَا الؽتاب:- 1

                                 
 (-26)افؼصص، أيي  (1)
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حقٌ أمر اهلل إب عنظطوء افزوجي إجرة ظـذ  (1)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)وؿقفف: 

 افرضوع، وافرضوع كقع إجورة، ؾنذا جوز ؾقف ؾغره يف معـوه-

َقـاَل اهللُ: »ؿـول:  ^، أن افـبـل مـفـو حـ يٌ أ  هريـرة ؾع ة أحوديـٌ،  ومَا السـ :- 2

َؿـَـُف، َورَ  ََ ـاَع ُحـّرًا َفَلَكـَؾ  ََ ـؿَّ َغـَدَر، َوَرُجـٌؾ  َُ ـِ : َرُجـٌؾ َمْظَطـك ِب  ََ ـْقَم اْلِؼَقا َُ ـٌ  َمَكـا َخْصـُؿُفْؿ  ََ َل ُجــٌؾ ََ

ْعِط َمْجَرهُ  ُُ ـُْف َوَ ْ  َِ «اْشَتْلَجَر َمِجرًا َفاْشَتْقََّف 
(2)

- 

 ؾؿـعؼ  ظذ جقازهو وافعؿؾ هبو، كؼؾف: اعـ ادـذر، واعـ ؿ امي- ومَا اإلمجاع:- 3

  :احلؽؿ  َـ َشـروظق  اإلجارة 

ــ واو، وفؽـــ ٓ  ــل يري ــوؾع افت ــوس يف احلصــقل ظــذ ادـ اإلجــورة وشـــقؾي فؾتقســـر ظــذ افـ

ــ و ــًو حيتوجقاــو وٓ يؼــ رون ظــذ مؾؽفــو، أو ظؿــاًل يري ــً ظقـ ن أداءه وٓ يؿؾؽقاــو، شــقاء ـوك

 يؼ رون ظؾقف، ؾػل صـرظقي اإلجورة كػع فؾغـل افتوجر، وافػؼر افؼقي- 

 (.  روطٍ ـَتِصَُّّ َهلَِ  ُص ققلف: )

 فؽـف يةسط فصحتفو ثالثي صـروط:  ,ـام لؼ م ؿريبوً ,اإلجورة لص  

عرفُ  اْلـَؿـػع ِ ققلف: ) ََ  .) 

ي ادـػعي: ٕن هذا مـ افغـرر ادـفـل معرؾي ادـػعي، ؾال لص  اإلجورة مع جفوف الشـرط إول:

وهق ـؾ معومؾـي يـ خؾ ؾقفـو، وهـق إمـو ؽـوكؿ، أو ,ظـف، وٕكف يؽقن مـ ادقسـر افذي اك اهلل ظـف 

 -,ؽورم

 فق ؿول: أشتلجرك فعؿؾ معغ، ومل يعؾؿف عف، ؾال يص : جلفوفي ادـػعي-  فؿهًل:

                                 
 (-6)افطالق، أيي  (1)

 (-2227)أخرجف افبخوري  (2)
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لٍّ ققلف: )
َِ  (.  كُسْؽـَك داٍر، وِخدَِ  آَد

  ادـػعي هلو ضريؼون:معرؾي   

: ومّثؾ فف ادمفػ عسؽـك اف ار، ؾنذا اشتلجرت عقتـًو ؾـوفعرف أكـؽ شتسـؽـ ؾقـف، َالعرِ- 1

 ؾؾقس فؽ أن لستخ مف ورصي، أو حظرة فألؽـوم مثاًل- 

وخ مي أدمل، ؾنكف خي م مو جرت عف افعودة مـ فقؾ واور، وٓ يطوفى عـلن خيـ م أـثـر مــ 

 -(1)ذفؽ

: ـام فق اشتلجرت صخصًو فبـوء جـ ار، ؾنكـؽ لبـغ فـف ضقفـف، وظرضـف: ؾػظَالشـرط وال- 2

 ٕن اجل ران لتػووت- 

 -إفقفأو اشتلجرت رجاًل حلؿؾ صحـي رمؾ، ؾتح د فف ادقضع افذي يـؼؾفو 

 (. وتعؾقِؿ ِظْؾؿٍ ققلف: )

 جيقز أن لستلجر آدمل فعؿؾ معؾقم ل د: ـتعؾقؿ ظؾؿ، أو دٓفي ضريؼ-

 اشتلجر اعـ أريؼط فذفؽ، وـون ـوؾرًا- ^أن افـبل : مو ورد والدلقؾ

وكحقه آشت جور فغر ذفؽ مــ إظـامل: ـخقوضـي ثـقب، أو ؽسـؾف، أو لسـتلجره فـجـورة، 

 وكحق ذفؽ- 

عِرفُ  إُجرةِ ققلف: ) ََ  (.  الهاين: 

 : معرؾي إجرة- هذا الشـرط الهاين َـ صـروط ص   اإلجارة

                                 
قم مو يؼقم عف ععض ومثؾ هذا افق ،أو أمي صـرف وجفف ظـ افـظر ،وإن اشُتْ ِجَرْت حرة :«افروض»ؿول يف  :فائدة (1)

 :افـوس مـ اشت جور اخلودموت فؾعؿؾ يف عققهتؿ، ؾنن ثؿي أمقرًا ذـرهو افػؼفوء وهل

  -ٕاو ٓ حتؾ فف :أن يصـرف وجفف ظـ افـظر إفقفو ,1

  -أو أمي ،شقاء ـوكً حرة ،أن ٓ خيؾق هبو يف افبقً ,2

  - جور ادرأةؾقحرم ظؾقف اشت ،أكف إذا ظؾؿ أو طـ أكف شـقؼع يف ادعصـقي ,3
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مـو عرؤيـي، أو عصـػي، ؾؾـق أكـف اشـتلجر عقتـًو مـثاًل، وـوكـً ؾالع  أن لؽقن إجـرة معؾقمـي، إ

 إجرة جمفقفي ؽر معروؾي: ـام فق ؿول: اشتلجرت افبقً عام يف جقبل، ؾال جيقز- 

   والدلقؾ: ♦

َ لــُف  ^من رشــقل اهلل »: حــ يٌ أ  شــعق   ,1 َبــغَّ ُُ هَنَــك ظـــ اشــت جاِر إجــِر حتــك 

 -  (1)«مجُرهُ 

 ع فؾـزاع- وٕن افتح ي  ؾقف ؿط ,2

 وفؽل ٓ يؼع يف افغرر ادـفل ظـف-  ,3

ف ، وكِْسَقِه ققلف: ) َِ  (.  وَتِصَُّّ يف إَِجِر، والظ ْ ِر َطعا

إجـر، وافظ ـر وهـل: ادرضـعي، ؾقصـ  أن لسـتلجر  * اشتهـك ادملػ َـ اصساط إجرة:

ــؾ، ويصــ  يف  ــً افعؿ ــف، وـســقلف وؿ ــل إضعوم ــف ه ــقن أجرل ــؾ، ولؽ ادرضــعي أن إجــر فعؿ

 لستلجرهو إلرضوع افطػؾ، ولؽقن أجرهتو هل إضعومفو وـسقهتو، أثـوء ؾسة اإلرضوع- 

وفــق مل يقصــػ اإلضعــوم وافؽســقة، ويرجــع يف حت يــ  ذفــؽ إػ افعــرف، ؾوفؽســقة تتؾــػ 

 عوختالف إزمـي، وإمؽـي، وـذا افطعوم- 

، حقـٌ ؿــول: هريـرة ظؿـؾ ععـض افصـحوعي: ـعـع، وأ   ودلقـؾ اجلـقاز يف إجـر: ♦

ْطـِل...» ََ ـَِ  َغْزَواَن ََِطَعاِم  َْ
ِٓ  -(2)«َوُكـُْ  َمِجرًا 

 -(3)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)ويف ادرضعي ؿقفف: 

                                 
مـ ضريؼ  (198. 9)افبقفؼل يف افؽزى  :ومـ ضريؼف (،181)وأعق داود يف ادراشقؾ  (،11565)أخرجف أَ   (1)

مرشؾ عغ إعراهقؿ وأ  شعق ، ثؿ إن أعو زرظي ؿ  رج  وؿػف ظذ  :ظـ أ  شعق  اخل ري، ؿول افبقفؼل ،إعراهقؿ

 (-1118)ٓعـ أ  حولؿ  ،ـام يف افعؾؾ ،شعق  أ 

 -وضعػف إفبوين (،379. 1)، وأعق كعقؿ يف احلؾقي (2445)أخرجف اعـ موجف  (2)

 (-233)افبؼرة، أيي  (3)
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ـارًا، مو َخقَّاضـًا، َـل َظْؼـٍد: َصـََّّ َـُلجرةِ ققلف: ) ـف َقصَّ ََ وإن َدَخَؾ َُحَّاًَا، مو شػقـً ، مو َمْظَطك َق

 (.  العادةِ 

 ؿؾ معغ، ؾنكف يستحؼ افعقض ادؼوعؾ فذفؽ افعؿؾ ادعغ- ـؾ مـ أظّ  كػسف فع

وهـق افـذي ,ؾؾق أن زي ًا دخؾ َومًو، أو رــى شـػقـي، أو أظطـك ثقعـف ؿصـورًا  وظذ هذا: •

، أو خقوضًو فقخقطف ع ون إجراء ظؼ  إجورة، ؾنن هـذا صـحق ، ,يتقػ لؼصـر افثقوب، وإصالحفو

 ؿ- وهلؿ أجرة افعودة، أي: مو يلخذه أمثوهل

أن هذه اجلفوفي لمول إػ افعؾؿ، وافعرف ظـ  افـوس: أن هذا افغسـول، أو اخلقـوط،  والعؾ : ♦

 أو افؼصور، وكحقهؿ ؿ  أظ وا أكػسفؿ هلذه إظامل عودؼوعؾ- 

 (.  الهالُث: اإلَاحُ  يف العغِ ققلف: )

إجـرة : أن لؽـقن افعـغ ادـمجرة مبوحـي، ؾلخـذ الشـرط الهالث َـ صـروط صـ   اإلجـارة

 ظذ مو هق لرم مـ ادـوؾع وإظقون: حرام-

   والدلقؾ: ♦

ــــــــــف: 1 ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )- ؿقف

 -(1)(ی

َؿـَفُ »: ^- وؿقفف 2 ََ َم  م صـق ًا حرَّ  -(2)«إنَّ اهللَ إذا حرَّ

 ؾلخذ إجرة ظذ مو هق لرٍم: حراٌم-  :هذا وظذ •

ِر والغـاِل، وَجْعِؾ داِره كـقسً ، مو لَبقِع اخلؿرِ فل َتِصَُّّ ظذ َكْػٍع َُمَ ققلف: ) َْ ٍم، كالزكا، والزَّ  (. رَّ

 ـّـل، أو امـرأة يـزين هبـو، أو دارٍ هذه أمثؾٌي دو حيرم اشت جوره فـػعف، ؾال يصـ  اشـت جور مــ يغ

  ، أو فعبـودة ؽـره: ـؽـقسـي، وافعؼـوفقجعؾفو مقضـًو دعصـقي اهلل: ـحوكٍي مخر، أو مرؿص، وكحقمهـ

 عوضؾ-

                                 
 (-2)ادوش ة، أيي  (1)

 -مـ ح يٌ اعـ ظبوس ،وافؾػظ فف (4938)واعـ حبون  (،2678)أخرجف أَ   (2)
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ـــ حــول  ــمجر هــذا م ــف ادســتلجر هــذا، أو يعــرف اد ــغ أن يةــسط ظؾق ــؽ ع ــرق يف ذف وٓ ؾ

ادستلجر، وكحق ذفؽ، عخالف مو فق أكف اشـتلجر ٕمـٍر مبـوٍح: ـسـؽـك، ووؿـع يف افبقـً معـوٍص، 

قتـف ؾال يلثؿ ادمجر حقـفو ظذ معوٍص ظؿؾفو ادستلجر، ـام فق اشتلجر عقتًو فقسؽـف، ثؿ وؿع مــف يف ع

 معصقي-

ِِ َخشبِِف ظؾقفققلف: )  (.  وَتِصَُّّ إجارُة حائٍط: لَق ِع مضرا

أكف جيى ظذ اجلور أن ٓ يؿـع جوره مـ وضع اخلةى ظـذ جـ اره، إذا  تؼدم يف َاب الصؾَّ:

 لقؾر صـرضون:

 - ظ م لضـرر اجلور-2- حوجي اجلور فذفؽ- 1

أجـرة، وإذا تؾـػ أحـ  افةــرضغ وحقـفو فف أخذ إجرة ظؾقف، وإحسـ افتزع عذفؽ عـال 

أاو مـػعي مبوحي، ؾؾف أخذ إجرة ظؾقفو: إذ اإلجورة كـقع عقـع،  والعؾ :ؾؾف أخذ إجرة ظذ ذفؽ: 

 وافبقع يص  ظذ ادـوؾع-

 فؽـ ظـ  أخذ إجرة ٓع  أن يؽقن اخلةى معؾقمًو، واد ة معؾقمي- 

ُر ادرمُة كػَسفا َغِر إذِن زَ ققلف: )  (.  ْوِجفاوٓ ُتَمج 

وهـل مـو ــون ظـذ ,ٓ جيقز فؾؿرأة ادتزوجي أن لمجر كػسفو عع  ظؼ  افـؽوح إجورة خوصـي 

 أن يف هذا لػقيتًو حلؼف مـ ادرأة- والعؾ :: ,م ة

أجرت كػسفو مـ ـذا إػ ـذا، وِمثُؾف: افت ريس يف اد رشي وكحقه، ؾال جيـقز إٓ عـنذن  َهالف:

 افزوج- 

ؾنن مل يسلى ظؾقفو لػقيً حلـؼ افـزوج، وٓ  ,وهل مو ـون ظذ ظؿؾ,أمو اإلجورة ادةسـي 

 خروج مـ عقتفو، ؾؾقس فف مـعفو- 

: أّجرت كػسـفو خلقوضـي ثـقب، أو صــع صــلء وهـل يف عقتفـو، ؾقجـقز هلـو ؾعؾـف: فعـ م َهالف

 لػقيً حؼ افزوج، إٓ إن لضـرر، ؾؾف ادـع- 
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 ٌلااااااَفْص

 :قال ادملػ 

ُُشـَسُط يف العـ] ْعِؼـَد ظــذ و َُ عرفُتفـا َر ُـٍ ، مو ِصـػٍ ، غـَر الـداِر وك ِقهـا. ومن  ََ َرةِ:  ِغ ادـمجَّ

َكْػِعفا دوَن مجزائِفا، فل َتِصَُّّ إجارُة الطعاِم للكـِؾ، وٓ الشـْؿِع لُقْشـِعَؾف، وٓ حقـقاٍن لَقْلُخـَذ لَبـَـف، 

َُدخلِن َتبَ  عًا. والؼدرُة ظذ التسؾقِؿ، فل َتِصَُّّ إجارُة أَِـِؼ، إٓ يف الظ ْ ِر، وكْؼِع البِْ ِر، وَاِل إرِض 

ـَـٍ  لؾَ ْؿـٍؾ، وٓ َمْرٍض ٓ ُتـْبِـُ   َِ والشاِردِ. واصت ُل العِغ ظذ اْلــَؿـػعِ ، فـل َتِصـَُّّ إجـارُة َ قؿـٍ  َز

لذوكـًا لـف فقفـا، وََتـقُز إجـارُة العـِغ  ََ ِر، مو  ـف، ٓ لؾزْرِع. ومن تؽقَن اْلـَؿـػعُ  لؾُؿـَمج  ََ ؼا ََ ؼـقُم  َُ ـْ  دَِـ

، ولؾهـاين اْلـؿُ َررًا. وَتِصَُّّ إجارُة الَقْقِػ، فنن َاَت ـَلكهَر َـف َ   ٌْ ْعَده:   َتـَْػِسـ ََ ـ  ََ ُر واْكَتَؼَؾ إػ  َمج 

ـ  َؼـاُل العـِغ فقفـا: ْغؾِـُ  ظـذ الظـ َُ ًة، ولـق َضقُؾـً ،  ـدَّ َُ ُتف َـ إُْجَرةِ. وإن آَجَر الداَر وك َقها   ِحصَّ

ــ  ََ َؼٍر حَلْرٍث، مو دُاِس َزْرٍع، مو  ََ ، مو  ٍ َعغَّ َُ ْقِ ٍع  ََ ٍ  لُرُكقٍب إػ  ََّ . وإن اْشَتْلَجَرها لعَؿٍؾ: كَدا َصََّّ

َتؾِـُػ. وٓ َتِصـَُّّ ظـذ َظؿـٍؾ ََيْـَتصُّ من ُؽـقَن  عرفُ  ذلؽ وَ َبَطف َ  ٓ ََيْ ََ َط  ُدلُّف ظذ ضرٍُؼ: اْصُسِ َُ

ـف اْلـؿُ وظذ فاظُؾف َـ مهِؾ الُؼرَِ .  َِ ـُ َف َــ الـْػـِع: كِزَـاِم اجلَؿـِؾ، وَرْحؾِـف وِحزا َتَؿؽَّ َُ ِر كؾُّ َا  َمج 

ػـاتقَِّ الـداِر وِظ رِهـا،  ََ ، وُلـزوِم البعـِر، و ِؾ، والرْفـِع واحلـط  َِ د  ظؾقف، وَصد  إُحاِل واْلــَؿ ا والشَّ

ا َتػرُُغ البالقظِ  والؽـقِػ فَقْؾَزُم ادستْلِجرَ  ََّ  .[إذا َتَسؾَّؿفا فاِرَغ ً  فَل

 يف عقوِن أحؽوم افعغ ادمجرة، ومو يتعؾؼ عذفؽ- 

عرفُتفاققلف: ) ََ َرةِ:  ُُشَسُط يف العِغ ادمجَّ  (.  و

  :وُشسط يف العغ ادمجرة َخس  صـروط 

: ؾالع  أن لؽقن معؾقمـًي فؾؿتعوؿـ يـ، ؾـال يصـ  إجـورة ادجفـقل: َعرف  العغ ادمجرة ,1

 ره، أو شـقورة جمفقفي، وكحق ذفؽ- ـبقً مل ي

أن هذا مـ ادقسـر، ؾؼ  لؽقن اإلجورة أـثـر عـو لسـتحؼ افسـؾعي، وؿـ  لؽـقن  وظّؾُ  الـفل: ♦

 أؿؾ: ٕكَّف مل يرهو، ودو يف ذفؽ مـ افغرر ادـفل ظـف-
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 (.  َر ٍُ ، مو ِصػ ٍ ققلف: )

 ضريؼ ادعرؾي فؾعغ ادمجرة يؽقن علح  أمريـ:

: عودةوه ة، إن ـوكً ٓ لـضبط عوفقصػ، وافرؤيي إمو أن لؽـقن مبوصــرة، أو : أيَالر ُ أ- 

رة، أو ظـز مـو اشـتج  مــ ـظز وشـقؾي ٓ حيصـؾ معفـو فـبس: ـوفرؤيـي ظــ ضريـؼ افصـقرة مبوصـ

 وشوشؾ إفقؽسوكقي، وكحق ذفؽ- 

 : إن ـوكً لـضبط عوفقصػ- َالقصػ ب-

 (.  غَر الداِر وك ِقهاققلف: )

ٓ يؽػـل  ،وعسـولغ وكحقهـو ،افسؾؿ ؾقـف: ـوفعؼـورات مــ أراضٍ  عو ٓ يص اف ار وكحقهو 

 ؾقفو افقصػ، عؾ ٓع  ؾقفو مـ ادةوه ة-

مــ ظ مـف، هلـو أن افعؼورات تتؾػ مـ حقٌ افؽـز، وافصـغر، واكةــراح افصـ ر  والعؾ :♦

 ولقزيع ادراؾؼ: ؾؾذا ٓع  مـ افرؤيي، وُمـِع مـ افقصػ: خقؾًو مـ افغرر- 

ْعِؼَد ظذ َكْػِعفا دوَن مجزائِفا: )ققلف َُ  (.  ومن 

 -  من ُعؼد ادستلجر وادمجر ظذ كػع العغ، دون مجزائفا ,2

ًٍ ؾفـق يعؼـُ  ظـذ مـػعـي افبقـً  َهالف: ٓ كػـس  ,وهـل افسـؽـك,حقـام يعؼ  ظـذ لـلجر عقـ

 افبقً- 

 أن اإلجورة عقع فؾؿـوؾع، ؾال ل خؾ ؾقفو إجزاء- والعؾ : ♦

 (.   َتِصَُّّ إجارُة الطعاِم للكِؾ، وٓ الشْؿِع لُقْشِعَؾففلققلف: )

 ٓ يص  أن يمجر افطعوم دـ يلـؾف، أو افةؿع دـ يةعؾف، وإكام يعؼ  ظؾقفو ظؼ  عقع-

   وظّؾ  الـفل: ♦

 - أن اإلجورة لؼع ظذ افعغ، وادـػعي، ٓ ظذ إجزاء- 1

 مو يمـؾ، ويةعؾ، ؾقؽقن ؾقف ؽرر- - وٕن مؼ ار إجرة ؽر معؾقم: فع م معرؾي ؿ ر2
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 - (1)- وٕكف ٓ يؿؽـ آكتػوع هبو إٓ عنلالؾفو3

 (.  وٓ حققاٍن لَقْلُخَذ لَبـَف، إٓ يف الظ ْ رِ ققلف: )

 صقؾف، أو صعره- أو فبـف، للخذ فؽل :,وكوؿي وعؼرة، ـةوٍة،,فقس فؽ أن لستلجر حققاكًو 

ه، وافؾبـ مـ أجزاء افعغ ادسـتلجرة، واإلجـورة ٓ أن ادعؼقد ظؾقف هق افؾبـ وكحق والعؾ : ♦

 لؽقن ظذ إجزاء، وإكام لؽقن ظذ ادـػعي-

 ، ؾؾؽ أن لستلجرهو: فسضع وف ك- ,وهل ادرضعي,افظ ر  * واشتهـل َـ ذلؽ:

 -(2)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

افظ ـر حيصـؾ مـفـو ظؿـٌؾ، : أن ,ـوفةوة إذا اشـتلجرت فؾـبـ,وافػرق عغ افظ ر وعغ ؽرهو 

ِمـ وضع افث ي يف ؾؿ ادرلضع، ووضعف يف حجرهو، وكحق ذفؽ، أمو افبفقؿـي ؾؾـقس مـفـو ظؿـؾ، 

 -(3)واإلجورة إكام لؼع ظذ افعؿؾ

َُدخلِن َتَبعاً ققلف: )  (.  وكْؼِع البِْ ِر، وَاِل إرِض 

 ادوء افذي اشتـؼع عف وطفر- ع الب ر:ؼك

ؿوشؾ: ـقػ متـعقن اإلجـورة ظـذ إجـزاء، وهـو هــو صـقٌر وؿعـً أكف فق ؿول  وَراد ادملػ:

اإلجورة ؾقفو ظذ إجزاء: ـؿـ اشتلجر ع رًا فةخص: فؽل يسـؼل هبوشؿـف، أو اشـتلجر أرضـًو مــ 

صخص: فقزرظفـو وؾقفـو مـوء، ؾـودعؼقد ظؾقـف ادـوء، وهـق أجـزاء، أو رجـاًل: فقؽتـى فـف ؾوشـتخ م 

 ذه أجزاء، ؾؽقػ اجلقاب؟ ، ؾفواحلز، أو خققط اخلقوط وكحقه

  ُُغتػـر يف التـاَع َـا ٓ ُغتػـر يف ، وععبورة أخـرى: ُهب  تبعًا َا ٓ ُهب  اشتؼلًٓ ؾؼرر: أكف

 ، ؾؿثؾ هذه إمقر دخؾً لبعًو، وإٓ ؾوٕصؾ أن افعؼ  هق ظذ ادـػعي، ٓ ظذ إجزاء- ادتبقع

                                 
أو ُأصِعؾ مـ افةؿع، ؾفذا فقس إجورة، وإكام هق  ،وملص  اإلجورة ظذ إجزاء، ومو ُأـَِؾ مـ افطع :افؼقل افثوين (1)

  -واعـ افؼقؿ ،اعـ لقؿقي :إذن يف اإللالف، واختوره

 (-6)افطالق، أيي  (2)

 -واعـ افؼقؿ ،ؾال ؾرق، واختوره اعـ لقؿقي ،ؿقوشًو ظذ افظ ر :فقلخذ فبـف :جيقز اشت جور احلققان :افؼقل افثوين (3)
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 (.  َِِٔؼ، والشاِردِ والؼدرُة ظذ التسؾقِؿ، فل َتِصَُّّ إجارُة اققلف: )

: ؾام ٓ يؼ ر ظذ لسؾقؿف مـ إظقون ٓ يصـ  الؼدرة ظذ تسؾقؿ العغ ادمجرة لؾؿستلجر( 3

 للجره- 

عوفعب  أعؼ أي: اهلورب، واجلؿؾ افةـورد، ومثؾفـو افســقورة ادغصـقعي،  وَهؾ ادملػ لذلؽ:

 وافؽتوب ادسـروق، وكحقه- 

 ؾنذا لعذر لسؾقؿ ادـػعي حصؾ افغرر- : أن اإلجورة عقع فؾؿـوؾع،والعؾ 

 (.  واصت ُل العِغ ظذ اْلـَؿـػع ِ ققلف: )

: ؾـنذا ـوكـً ٓ لةـتؿؾ ظـذ ادـػعـي، ؾـال من تؽقن العـغ ادسـتلجرة َشـتؿؾ  ظـذ ادـػعـ ( 4

 لص  اإلجورة ظؾقفو- 

 أن افعؼ  يف اإلجورة عقٌع فؾؿـوؾع، وهـو ٓ يؿؽـ اشتقػوء ادـػعي- والعؾ :

ـٍَ  لؾَ ْؿٍؾ، وٓ َمْرٍض ٓ ُتـْبُِ  لؾزْرعِ ف: )ققل َِ  (.  فل َتِصَُّّ إجارُة َ قؿٍ  َز

: فق ـوكً اف اعي مريضي، وأراد اشت جورهو: فقحؿـؾ ظؾقفـو، وهلذـر ادمفػ أمثؾي فؾةـرط، 

أو إرض شبخي، وأراد اشت جورهو فؾزرع، ومثؾف فـق ـوكـً افســقورة ظوضؾـي، وأراد اشـت جورهو: 

 ر هبو، ؾال لص  اإلجورة-فقسوؾ

 : أن افعؼ  مل ُيصودف لّؾف-والعؾ 

فؽـ فق أراد اشت جور مثؾ هذه إمقر ٕصــقوء ؾقفـو مـػعـي: ــوٕرض افسـبخي: فقضـع ؾقفـو 

 : ٓصتامل إرض ظذ ادـػعي-وذلؽمستقدظًو: ؾقص : 

لذوكًا لف فقفاققلف: ) ََ ِر، مو     (.ومن تؽقَن اْلـَؿـػعُ  لؾُؿَمج 

 ، أو ملذوكـًو فـف ؾقفـو ,إمو عؿؾـؽ، أو عوشـت جور, ن تؽقن ادـػع  ادمجرة ِمؾقك  لؾؿمجرم( 5

 -,ـوفقـقؾ حول احلقوة، وافقصـل عع  ادقت، وكوطر افقؿػ، وويل افقتقؿ,

 ؾؾق أكف أجره مو ٓ يؿؾؽف وٓ إذن فف ؾقف، ؾال لص  اإلجورة- 
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 واإلجورة ـوفبقع-، (1)«ٓ تبِْع َا لقَس ظـَد »: ^ؿقفف  والدلقؾ: ♦

فققلف: ) ََ ؼا ََ ؼقُم  َُ ـْ  َِ  (.  وََتقُز إجارُة العِغ د

 أصور إػ مسلفي للجر ادستلجر- 

 زي  اشتلجر عقتًو، أو شـقورة، ؾقجقز فف أن يمجرهو ٔخر، عةـرضغ:  صقرها:

 - أن لؽقن اإلجورة عع  ؿبض افعغ ادمجرة-1

 ػعي، أو أؿؾ مـف ضـررًا- - أن يؽقن ادستلجر افثوين مثؾف يف ادـ2

أن اإلجــورة مؾــؽ فؾؿـػعــي، وأكــً ؿــ  مؾؽتفــو، ؾؾــؽ أن لبقعفــو، وأن لســتقؾقفو  والعؾــ : ♦

 عـػسؽ، أو عـوشبؽ، عخالف افعوريي ؾفل إعوحي اكتػوع، ؾؾقس فؽ أن لمجرهو- 

 (.  َرراً ـٓ َلكهَر َـف َ  ققلف: )

 فقس فف أن يمجر مـ هق أص  مـف ضـررًا- 

ـره دــ شــقضع ؾقـف ورصـي، أو دـوكـًو: فقضـع ؾقـف اش َهال ذلؽ: تلجر عقتًو: فقسؽـ ؾقف، ثؿ أجَّ

 رر أص -ـعؼوفي، ثؿ أجره دـ شـقضع ؾقف خمبزًا، وكحق ذفؽ، ؾوفض

 (.  وَتِصَُّّ إجارُة الَقْقِػ ققلف: )

 بقز ولص  إجورة افقؿػ: ـلرض وؿػً ؾتمجر، ؾقص  عولػوق افعؾامء- 

ؿـػ عؾقــي فؾؿقؿـقف ظؾقـف، ؾؾـف أن يسـتقؾقفو عـػسـف، أو عـوشبـف أن مـوؾع هذا افق والعؾ : ♦

 وهق ادستلجر-

ٌْ اْلـؿُ فنن َاَت ققلف: ) ْعَده:   َتـَْػِس ََ ـ  ََ ُر واْكَتَؼَؾ إػ   (.  َمج 

فق أن زي ًا أوؿـػ افبقـً ظـذ أوٓده، ثـؿ أوٓدهـؿ، ؾجـوء أعــوء زيـ  وأجـروا افبقـً مخـس 

   ففؾ ُـػسٌ العؼد َع ادستلجر؟ؾوكتؼؾ افقؿػ ٕعـوشفؿ، شـقات، وعع  شـي موت أعـوء زي ، 

                                 
مـ ح يٌ حؽقؿ  (2187)واعـ موجف  (،4613)وافـسوشل  (،1232)افسمذي و ،(3593)أعق داود أخرجف  (1)

 (-1292)وصححف إفبوين يف اإلرواء  ،عـ حزام
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 أّجــروا افبقــً يف زمـــ  ,وهــؿ افــبطـ إول,: ٕن أعـــوء زيــ  وذلــؽ: ٓ يـػســخ: ُؼــقل

 وٓيتفؿ ظؾقف، وهؿ يف لؾؽ احلوفي يؿؾؽقن ادـػعي، ؾؾقس دـ عع هؿ أن يػسخ إجورة افقؿػ-

ُتف َـ إُْجَرةِ ققلف: )  (. ولؾهاين ِحصَّ

وًء ظذ أن اإلجورة ٓ لـػسـخ عؿـقت مـمجر افقؿـػ، ؾـنن إجـرة لؽـقن دــ وؿـع افقؿـػ عـ

 ظؾقفؿ- 

زي  أوؿػ ظذ وف ه لؿ ، وِمــ ععـِ ه ظـذ أوٓد لؿـ ، ؾجـوء لؿـ  وأجـر افقؿـػ  فؿهًل:

ظةـر شـقات، ـؾ شـي ععةـرة آٓف، وعع  أرعع شـقات موت، ؾعؼ  اإلجورة ٓ يـػسخ، ولؽـقن 

 ععِ  مقت لؿ  ٕوٓده-إجرة ِمـ 

 -(1)وادمفػ هـو خوفػ ادةفقر مـ ادذهى

ـ  َؼاُل العِغ فقفا: َصََّّ ققلف: ) ْغؾُِ  ظذ الظ َُ ًة، ولق َضقُؾً ،  دَّ َُ  (.  وإن آَجَر الداَر وك َقها 

جيقز أن يـمجر افـ ار وكحقهـو مـ ة ضقيؾـي ـعةــر شــغ، أو ظةــريـ، أو أـثـر، عةــرط أن  

أن لبؼك افعغ هذه اد ة، أمو فـق ؽؾـى ظـذ افظــ ظـ م عؼوشفـو ؾـال يصـ : ـبقـً يغؾى ظذ افظـ 

 متفوفؽ يغؾى ظذ افظـ ظ م عؼوشف ضقياًل، ؾال يص -

ـُف اشتقػوُء ادـػعِي مـفو ؽوفبًو، ؾنذا ؽؾـى ظـذ افظــ  والعؾ : ♦ َأن ادعتَز هق ـقن ادستلجر ُيؿؽِ

 ق عع  هذه اد ة-عؼوء افعغ ص ، وفق ظؾؿ ادمجر ظ م عؼوشف ه

 وٕن مو ص  للجره شـي ص  للجره شـقات-

َؼٍر حَلْرٍث، مو دُـاِس َزْرٍع، ققلف: ) ََ ، مو  ٍ َعغَّ َُ ْقِ ٍع  ََ ٍ  لُرُكقٍب إػ  ََّ وإن اْشَتْلَجَرها لعَؿٍؾ: كَدا

عرفُ  ذلؽ وَ َبَطف َ  ٓ ََيَْتؾُِػ  ََ َط  ُدلُّف ظذ ضرٍُؼ: اْصُسِ َُ ـ  ََ  (.  مو 

: أكف إذا اشتلجر ظقـًو فعؿـؾ معـغ ؾقةـسط معرؾـي ذفـؽ فؼرراشت جور افعغ فعؿٍؾ، أصور إػ 

   -طف، وعقون ـؾ مو خيتؾػ يف إجرةافعؿؾ، وضب

                                 
واعـ  ،اعـ لقؿقي :أن إجورة افقؿػ لـػسخ إذا موت ادمجر مـ افبطـ إول، وهق اختقور :ادةفقر مـ ادذهى (1)

 -وؽرهؿ« اإلكصوف»وادرداوي يف  ،رجى يف ؿقاظ ه
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 وهـا ذكر ادملػ مَهؾ  هلذا إصؾ:

 - اشتلجرت داعي فسـى ظؾقفو، ؾالع  أن ُلعؾؿ م ة افرـقب وادسوؾي-1

 إرض عودةوه ة-- اشتلجرت عؼرة فؾحرث، ؾالع  أن ُلعؾؿ 2

، ؾالع  أن ُيعؾؿ ؿـ ر افـزرع افـذي يـراد ,ٓشتخراج شـبؾف,- اشتلجرت عؼرة ف يوس زرع 3

 اشتخراج شـبؾف-

 - اشتلجرت مـ ي فؽ ظذ ضريؼ، ؾالع  أن ُلعرف افطريؼ ُوُظقَرًة، ومسوؾي، وكحق ذفؽ-4

 : أكف ٓع  أن ُيعؾؿ افعؿُؾ افذي اشتلجرت ظؾقف- ومجاع هذا

أن ادعؼــقد ظؾقــف هــق افعؿــؾ، ؾقجــى أن يعــرف مؼــ اره، ـــام أكـــو كةــسط افعؾــؿ  والعؾــ : ♦

 عودبقع-

 وٕن إظامل لتػووت، وجفوفي افعؿؾ يسلى ظؾقفو ؽرر، وإضـرار-

إراضـل يف احلرث تتؾػ صالعي، ورخووة، ؾوفصـؾبي لتعـى افبؼـر، وهؽـذا يف عؼقـي  فؿهًل:

 ر افزرع افذي ي اس ؽرر-إمثؾي، ؾجفوفي ادسوؾي، وافطريؼ، وؿ 

 (.  وٓ َتِصَُّّ ظذ َظؿٍؾ ََيَْتصُّ من ُؽقَن فاظُؾف َـ مهِؾ الُؼرَ ِ ققلف: )

 هؿ ادسؾؿقن-  مهؾ الُؼرَ :

 و: إن افعؿؾ افذي يةسط فصحتف أن يؽقن ؾوظؾف مسؾاًم: ـوفصالة، وإذان، وكحقمهـفقؼقل

 ٓ لص  اإلجورة ظؾقف- 

 مسج  علجرة أفػ ريول ـؾ صفر، ؾال لص -  اشتلجر صخصًو فقمذن يف َهالف:

ــدلقؾ: ♦ ـــ ـعــى  وال ــرآن، ؾلهــ ى يل ؿقشــًو،  حــ يٌ ُأَ   ع ًُ رجــاًل افؼ ــ ــول: ظؾَّؿ ؿ

 -(1) ؾرَدْدهُتو «إْن مخذَها مخذَت َققشًا َـ كارٍ »، ؾؼول: ^ؾذـرت ذفؽ فرشقل اهلل 

                                 
، وفف ضرق ـؾفو "عغ ظطقي وُأ  :هق مـؼطع، يعـل" :ؿول افبقفؼل واعـ ظب  افز (2158)أخرجف اعـ موجف  (1)

  -"ٓ يثبً مـفو صـلء" :ضعقػي، ؿول اعـ افؼطون
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 -« مذاكف مجراً واُتذ َمذكًا ٓ ُلخذ ظذ»مرؾقظًو:  وح يٌ ظثامن عـ أ  افعوص 

وٕن مـ صـرط هـذه إؾعـول: ـقاـو ؿرعـي إػ اهلل لعـوػ، وأخـذ إجـرة خيرجفـو ظــ ـقاـو 

 -(1)ؿرعي، ؾؾؿ جيز َأخذهو

ـد  اْلـؿُ وظذ ققلف: ) ـف والشَّ َِ ـُ َـف َــ الـْػـِع: كِزَـاِم اجلَؿـِؾ، وَرْحؾِـف وِحزا ـَتَؿؽَّ َُ ِر كؾُّ َـا  َمج 

، وُلزوِم البعرِ ظؾقف، وَصد  إُحاِل واْلـؿَ  ِؾ، والرْفِع واحلط  َِ  (.   ا

ـؾ مو يتؿؽـ عف ادستلجر مـ آكتػوع عوفعغ ادمجرة ؾفق ظذ ادمجر، وذـر أمثؾي فذفؽ ؾـقام 

 يتعؾؼ عتلجر اجلؿؾ: فرـى ادستلجر ظؾقف، وهل: 

 زموم اجلؿؾ افذي ُيؼود عف، ورحُؾف، وحزامف-  ,

 -,وهل ادرـى افذي يرـى ظؾقف ظذ افبعر,مؾ صّ  احلزام ظذ افرحؾ، وادحو ,

افرؾع ظذ افبعر، واحلط مـف، وفزوم افبعـر ظــ  كـزول ادسـتلجر حلوجـٍي، ـصـالة ولطفـر  ,

 وكحقه، وهذا إذا اشتمجر هق واجلؿؾ- 

ر-  والعؾ : ♦  أن هذه إمقر مـ لقاعع آكتػوع عوفعغ ادمجرة، ؾؾزمً ادمج 

ػاتقَِّ الداققلف: ) ََ  (.  ِر وِظ رِهاو

ر للمغ مػولق  اف ار، وظامرهتو فـق احتوجـً فعـامرة، أو إصـالح ولـرمقؿ وكحـقه:  ظذ ادمج 

 أن هذا عف حيصؾ آكتػوع مـ افعغ ادمجرة-  والعؾ :

وهذه أمثؾي يف افزمـ افسوعؼ، ويف زمــو هذا مثوفف: أن ظذ ادمجر فسـقورلف ــؾ مـو يـتؿؽـ عـف 

 وع: ـنصالح إكقار، واإلضورات، وإصالح افعطؾ، وكحق ذفؽ-ادستلجر مـ آكتػ

إذا ـون ظؼ  اإلجورة مطؾؼًو، أمو إن ـون عقـفام صــرط ؾُرجـع إػ افةــرط افؾػظـل،  وهذا كؾف

 ؾنن مل يؽـ ؾـرجع إػ افعرف، ؾنن مل يقج  ؾـرجع إػ مو ؿوفف ادمفػ-

                                 
 -أكف يص  أخذ إجرة ظذ افعبودات :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)
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ا َتػرُُغ البالقظِ  والؽـقِػ فَقْؾزَ ققلف: ) ََّ  (.  ُم ادستْلِجَر إذا َتَسؾَّؿفا فاِرَغ ً فَل

 جمتؿع ادقوه ادستخ مي يف دورات ادقوه، وؿ  لسؿك افبّقورة-  البالقظ :

مؽــون ؿضــوء احلوجـي، ويســؿك ُحّةــًو، وهــق احلـامم ظـــ كو أن، وـــوكقا يف افســوعؼ  الؽـقـػ:

 حيػرون ؾقف: فؽل بتؿع ؾقف افـجوشوت- 

 فذي يتقػ لػريغ افبوفقظي ؾقف هق ادستلجر- ؾنذا اشتلجر صخٌص عقتًو، ؾو

 أكَّف حغ اشتلجر افبقً ـوكً افبوفقظي ؾورؽي، وحصؾً إصـقوء هـو عػعؾف- والعؾ : ♦

إن وج  افةـرط افؾػظل رجعـو إفقف، وإٓ ؾرجع فؾعرف، ؾؾق لعورف أكـوٌس  وهذا ك  شبؼ:

 ن مل يقج  ظرف ؾُرجع دو ؿوفف ادمفػ-أن مـ يتقػ افتػريغ وافةػط هق ادمجر ؾعؾقف افعؿؾ، ؾن
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 ٌلااااااَفْص

 :قال ادملػ 

ـََعف كؾَّ ] ََ ةِ، مو َعَضفا فـل صـاْلـؿُ وهل َظْؼٌد ٓزٌم، فنن آَجَره صق ًا و لَل لـف، وإن َـدَم أَخـُر ـدَّ

َرةِ، وَقِت  ٌُ ََتَؾِػ العِغ ادَمجَّ ـْػ ـؿُ الْ َقبَؾ اكؼضائِفا فعؾقف إجرة. وَتـَْػِس ؾ  ْرَتِضِع والراكِ  إن   َُيَ

ــَدًٓ، واكؼــلِع ِ ــ ــف وك ــِقه، ٓ َؿــقِت ـََ ْرئِ َُ ـــؿُ ْرٍس، مو  ، مو محــِدمها، وٓ ََضــقاِع َكػؼــِ  اْل ـِ ُْ تعاقَِد

 ادستْلِجِر وك ِقه.

ْ ، مو َمْر ًا لـَزْرٍع فـاْكَؼَطَع َاُ هـا، مو َغِرَفـْ : اْكَػَسـَ    ََ   اإلجـارُة يف وإن اْكَسى دارًا فاهْنََد

َضـ ََ ، وظؾقف ُمجرُة َـا  ٌُ عقبً ، مو َحَدَث  ا ظقٌ : فؾف الَػْس ََ ـُ ـالباقل، وإن َوَجَد العَغ  َُضـؿ ك. وٓ 

َِ ِحـْذُقفؿ، وٓ  ـِدُّيؿ إن ُظـِر ُْ ـِ َم ـ قطاٌر   ََتْ ََ اٌم، وَضبقٌ ، و ُده خطًل، وٓ َحجَّ َُ مجٌر خاص  َا َجـَْ  

ـُ ا َُضؿ ، و َتَعدَّ َُ ـُ َـا َتؾِـَػ َــ ِحـْرِزه، مو َغـِر فِْعؾِـف، وٓ راٍع    ْضـَؿ َُ ُ  َـا َتؾِـَػ َِػْعؾِـف، وٓ  دشَسِ

َؿ  ــ َتَسـؾَّ ََ ـِ . و ََّ ـْؾ، وَتسـتِ ؼُّ َتسـؾقِؿ العؿـِؾ الـذي يف الذ  ُمجرَة لف. وََتُِ  إجرُة َالَعْؼِد إن   ُتَمجَّ

ف ُمجاْلـؿُ ظقـًا َنجارةٍ فاشدةٍ وَفَرَغ   ََ ُة، َلِز  .[رُة ادِْهؾِ دَّ

 هذا افػصؾ يف فزوم ظؼ  اإلجورة ومو يقجى افػسخ، ومو يؾزم إجر، وؽر ذفؽ-

 (.  وهل َظْؼٌد ٓزمٌ ققلف: )

ظؼ  ٓزم فؽال افطرؾغ: وذفؽ: ٕاو كقع مـ افبقـع، ؾؾـقس ٕحـ مهو افػسـخ فغـر  اإلجارة

 فػسخ: ٕكَّف يثبً فف خقور افغبـ-ظقى، ول فقس وكحقه، ؾنذا َوَجَ  يف افعغ ادمجرة ظقبًو، ؾؾف ا

ـََعف كؾَّ ققلف: ) ََ ةِ، مو َعَضفا فل صاْلـؿُ فنن آَجَره صق ًا و  (.  لَل لفـدَّ

يسلى ظذ ـقن اإلجورة ظؼ ًا ٓزمًو هذه ادسلفي، وهل: فق أن ادمجر أجر افعغ مـ ة، وؿبـؾ 

 إمتومفو، أفغك اإلجورة، ؾودمجر ٓ يستحؼ صـق ًو ظذ مو مضـك-

لؿٌ  أّجر عقتف فزي  د ة شـي، ثؿ عع  صفريـ أخرجـف، ؾنكـف ٓ يسـتحؼ لؿـٌ  مــ  َهال ذلؽ:

 إجرة صـق ًو: ٕكف مل يسؾ ؿ مو الػؼو ظؾقف يف ظؼ  اإلجورة، وهق افبؼوء م ة شـي- 
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اشتلجر صخصًو حلؿؾ ـتوٍب إػ عؾٍ  ؾحؿؾف ععض افطريؼ ؾؼط، ثـؿ ؾسـخ ادـمجر  َهال آخر:

 ؾال يستحؼ صـق ًو ظذ مو أمضـك مـ ادسوؾي- فـػسف افعؼ ،

 -(1),وهل ـؾ اد ة,أكَّف مل يسّؾؿ فف مو الػؼو ظؾقف يف ظؼ  اإلجورة  والعؾ :

 (.  وإن َدَم أَخُر َقبَؾ اكؼضائِفا فعؾقف إجرةققلف: )

خرج ادستلجُر ؿبؾ اكؼضـوء مـ ة اإلجـورة، ؾنكـف يؾزمـف  َهالف:إذا حصؾ افػسخ مـ ادستلجر، 

 أن ي ؾع مجقع إجرة-

 أن اإلجورة ظؼ  ٓزم فؾطرؾغ، وادوفؽ أظطوه ادـوؾع، فؽـف هق مـ لرـفو- والعؾ : ♦

َرةِ، وَقِت ققلف: ) ٌُ ََتَؾِػ العِغ ادَمجَّ َدًٓ اْلـؿُ وَتـَْػِس ََ ْػ  ؾ   (.  ْرَتِضِع والراكِ  إن   َُيَ

 :صـرع ادمفػ يف عقون مبطالت ظؼ  اإلجورة   

: ـسـقورة احسؿً، وداعي مولً، ؾوإلجورة لـػسخ: ٕن ادـػعـي زافـً العغ ادمجرةتؾػ - 1

 عتؾػ ادعؼقد ظؾقف، واإلجورة ظؼ  ظذ ادـوؾع-

 وظذ ادستلجر ؿسط اد ة افتل اشتلجر ؾقفو-

 : أو امتـوظف مـ افرضوع مـفو: فتعذر اشتقػوء ادـوؾع-َقت ادرتضع- 2

: ؾؾق أن زي ًا اشتلجر شـقورة فتقصؾف إػ مؽـي، ويف أثــوء افطريـؼ الراك  إن   َيؾ ػ َدًٓ - 3

هؾؽ، ؾنن اإلجورة لـػسخ، إٓ إن خّؾـػ عـ ًٓ، وهـق وارث يؼـقم مؼومـف يف اشـتقػوء ادـػعـي، ؾـال 

 لـػسخ 

* وادمفػ هبذا خوفػ ادةفقر، ومـو ذــره هــو هـق روايـي ظــ أَـ ، وهـق ؿـقل اجلؿفـقر، 

 -(2)فسع يواختوره: اعـ ؿ امي، وا

                                 
  -ادستلجر عؼسطف، وظزاه اعـ ؿ امي ٕـثر افػؼفوءأن فؾامفؽ ادمجر أجرة مو شؽـ  :افؼقل افثوين (1)

 -أن اإلجورة ٓ لـػسخ عؿقت افراـى مطؾؼوً  :ادةفقر مـ ادذهى (2)
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ْرئِف وك ِقهـواكؼلِع ِ  ققلف: ) َُ  (.  ْرٍس، مو 

، أو اشتلجر ضبقبـًو ئ، ؾوكؼؾع افضـرس، أو عرإذا اشتلجر ضبقبًا لقؼؾع لف  ـرشف، مو ُداوُف -4

 فق اويف ؾةػل ؿبؾ ظؿؾ افطبقى، ؾنن اإلجورة لـػسخ- 

 لعذر اشتقػوء ادعؼقد ظؾقف-  والعؾ :

مل يزأ، وإكام امتـع مـ متؽغ افطبقى مـ ظؿؾف، إمو خقؾًو أو ؽـر فؽـ فق أن ادستلجر ادريض 

 ذفؽ، ؾال جيز، فؽـ يثبً فؾطبقى إجرة-

، مو محِدمهااْلـؿُ ٓ َؿقِت ققلف: ) ـِ ُْ  (.  تعاقَِد

 ؾنن اإلجورة ٓ لـػسخ-  ,مع شالمي ادعؼقد ظؾقف, إذا موت ادتعوؿ ان، أو أح مهو

 مجر، أو ادستلجر، ؾال لـػسخ اإلجورة، عؾ لبؼك- أّجره عقتف ثؿ موت اد َهالف:

كؿ فقفـا ظـذ ذلِـؽ »أهؾ خقز ثؿ ؿـول:  ^ح يٌ اعـ ظؿر يف مسوؿوة افـبل  والدلقؾ: ♦ ُكِؼـرُّ

 جّ د اإلجورة، عؾ ؿوم مؼومف يف افعؼ - ، ومل َيِرْد أن أعو عؽر (1)«َا ِص ـا

 (.  وٓ ََضقاِع َكػؼِ  ادستْلِجِر وك ِقهققلف: )

 ا حصؾ ٕح  ادتعوؿ يـ ظذر، ؾنن اإلجورة ٓ لـػسخ-إذ

ٍٍ ظؾقف، ؾضوظً كػؼتف، ومل يؼ ر ظذ احلٍ- َهالف:  فق اشتلجر صخٌص ععرًا حل

أو اشـتلجر دـوكــًو فقبقــع ؾقــف ؾوحسؿــً افبضــوظي افتـل ـــون يعــ هو فقبقعفــو ؾقــف، ؾوإلجــورة ٓ 

 لـػسخ- 

   والدلقؾ: ♦

 عف: ظ م إعطوفف- ، ومـ افقؾوء(ڑ ک)- ؿقفف لعوػ: 1

                                 
 (-3152)أخرجف افبخوري  (1)
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وهـق ,- وٕن اإلجورة ظؼ  ظـذ معووضـي، ؾـال جيـقز ؾسـخف: فعـذر يف ؽـر ادعؼـقد ظؾقـف 2

 -(1)يف ادثوفغ افسوعؼغ ,افّ ـون واف اعي

ــف: ) ــَ   ققل ــْ : اْكَػَس ــاْكَؼَطَع َاُ هــا، مو َغِرَف ــَزْرٍع ف ْ ، مو َمْر ــًا ل ََ ــَد ــَسى دارًا فاهْنَ وإن اْك

 (.  اإلجارُة يف الباقل

زال، أو إذا لعــّذر اشــتقػوء ادـػعــي عســبٍى مـــ ؽــِر أحــ  افطــرؾغ: ـــ اٍر هتــ مً عســبى زفــ

اشتلجرهو فؾزرع ؾـوكؼطع ادـوء ظـفـو، أو ؽرؿـً عتتـوعع افســققل ظؾقفـو  شـققل، أو كحقه، أو أرضٍ 

 م ة اإلجورة، ؾنن اإلجورة لـػسخ يف عوؿل اد ة، ويستحؼ أجرة مو مضـك-

رة ظؼ  ظذ ادـوؾع، وأن لعذر لسؾقؿ ادـوؾع، وؾوت ادؼصقد مـ افعؼـ ، أن اإلجو والعؾ : ♦

 ؾتـػسخ اإلجورة ؾقام عؼل مـ اد ة افتل لعذر آشتقػوء ؾقفو-

 ويستحؼ أجرة مو مضـك مـ اد ة: ٕن ادستلجر اشتقف ادـػعي ؾقفو-

عقبً ، مو َحَدَث  ا ظقٌ : فؾف الَػْس ققلف: ) ََ َض وإن َوَجَد العَغ  ََ ، وظؾقف ُمجرُة َا   (.  كـٌُ

ــام فـق اشـتلجر عقتـًو فؾسـؽـك ؾقجـ  ؾقـف خؾـاًل يف ,إذا اشتلجر صخٌص ظقـًو ؾقج  ؾقفو ظقبًو 

ففـق َاخلقـار َـغ أو أن افعقـى حصـؾ يف افعـغ وهـل عقـ ه:  ,فو ظطؾؾقافؽفرعوء، أو ادقوه، أو آفي 

 مَرُـ: 

  ة افتل اشتقف ؾقفو ادـػعي- أن يػسخ اإلجورة، وظؾقف أجرة مو مضـك مـ اد ,1

 أن يرضـك ويؿضـل اإلجورة جموكًو- ,2

ُده خطلً ققلف: ) َُ ـُ مجٌر خاص  َا َجـَْ   َُضؿ  (.  وٓ 

 :إَُجراُء كقظون 

 ( مةسك- 2( خوص- 1

                                 
 -ٕن هذا ظذر ٓ حقؾي ؾقف، وادستلجر مل يستقف ادـوؾع إػ أن، وهق اختقور اعـ لقؿقي :أاو لـػسخ :افؼقل افثوين (1)
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هق مـ ؿ ر كػعف عوفزمـ، ـام فق اشتلجر صخصًو فقبقع يف دــون، أو فقؽـقن مزارظـًو  فاخلاص:

 اؿًو، وشؿل خوصًو: ٓختصوص ادستلجر عف- يف مزرظي، أو شق

 ؾفذا إجر اخلوص فق ألؾػ صـق ًو ٓ يضؿـ إٓ إذا لع ى، أو ؾرط-

 ، أو لػريط-دوفؽ، وإمغ ٓ يضؿـ إٓ عتع   : أكَّف أمغ، حقٌ ؿبض ادول عنذن اوالعؾ 

 كورًا ؾوحسق-  فق أشـرع افسوشؼ عوفسـقورة ؾص م، أو أصعؾ افعومؾ يف ادحؾ َهال التعدي:

 فق ؿصـر يف حػظ ادول مـ مزرظي، أو عضوظي يف دـون، أو شـقورة، ؾسـرؿً-  َهال التػرُط:

 أمو ادةسك ؾقلا افؽالم ظؾقف عنذن اهلل-

َِ ِحْذُقفؿققلف: ) ُِْدُّيؿ إن ُظِر ـِ َم قطاٌر   ََتْ ََ اٌم، وَضبقٌ ، و  (.  وٓ َحجَّ

ام:  مـ افرأس، أو مـ ؽره-  مـ يؼقم عنخراج اف م، شقاء احلجَّ

 مـ يتقػ ظالج افبةـر-  والطبق :

 مـ يتقػ ظالج افبفوشؿ-  ,ويسؿك عوفبقطري, والبقطار:

   َشـرضغ:ؾفمٓء ٓ يضؿـقن إذا ألؾػقا، 

 - أن ٓ بـل يُ ه، علن ٓ يتجووز مو فف ؾِْعُؾف يف افعالج-1

 - أن ُيعرف حذؿف، ومفورلف عؿفـتف- 2

َعَؾ ؾِعاًل مبوحًو، ؾؾؿ يضؿـ شــرايتف، ؾفـق ـوإلمـوم يؼطـع يـ  شـورٍق ؾتســري أكف ؾَ  والعؾ : ♦

 : أن مو لرلى ظذ ادلذون ؽر مضؿقن-والؼاظدةاجلراحي حتك يؿقت، ؾال يضؿـ، 

ؾنن تؾػ أح  افةـرضغ، إمو علن بـل ي ه ؾقتجووز ويؼطع مـو فـقس فـف ؿطعـف، أو ٓ يؽـقن 

 يضؿـ- حوذؿًو ظورؾًو عوفطى ؾقتطبى، ؾنكف

ـْ َتَطبَّـَ  »ح يٌ ظؿرو عـ صعقى ظـ أعقف ظـ ج ه مرؾقظًو:  والدلقؾ: ♦ ـ ـْـُف -ََ َِ ْعَؾـُؿ  ُُ َوَٓ 

ـٌ -ضِ    َِ  -(1)«، َفُفَق َ ا

                                 
وحسـف إفبوين يف  (،7484)واحلوـؿ  (،3466)اعـ موجف و (،4839)وافـسوشل  (،4586)خرجف أعق داود أ (1)

 (-635)افصحقحي 
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َتَعدَّ ققلف: ) َُ  (.  وٓ راٍع   

ؾـال يضـؿـ: ٕكَّـف  ,عال لعـٍ ، وٓ لػـريط,راظل ادوصـقي إن لؾػ صـلء مـ ادوصـقي حتً ي ه 

 مممتـ ظذ حػظفو، ؾنن لع ى، أو ؾرط ضؿـ- أمغ، إذ هق 

فق ؽوب ظـفـو مـ ة ضقيؾـي، أو جعؾفـو لرظـك يف عطــ افـقادي،  َهال تعدي الراظل وتػرُطف:

 ؾجوءت افسـققل وجرؾتفو-

ُ  َا َتؾَِػ َِػْعؾِفققلف: ) ـُ ادشَسِ َُضؿ  (.  و

ول، وافطب إجر ادشس : ر كػعف عوفعؿؾ: ـوخلقوط، وافغسَّ  وخ، وكحقهؿ-هق مـ ُؿ  

َل َشسكًا: ٕكَّف يتؼبؾ أظامًٓ جلامظي يف وؿً واح  يةسـقن ـؾفـؿ يف كػعـف، ؾـال خيـتص  ُشؿ 

 عـػعف واح - 

 ، أو لػريط-، شقاء ـون خطل مـف، أو ـون عتع   ؾفذا إجر إذا ألؾػ صـق ًو ؾنكف يضؿـ

ؾـػ، أو افطبـوخ افطعـوم فق أخذ افغسوُل افثقب فقغسـؾف ؾتؾـػ، أو اخلقـوط فقخقطـف ؾت َهالف: 

 فقطبخف ؾوحسق- 

   والدلقؾ: ♦

 - أكف ورد ظـ ظؿر عـ اخلطوب وظع وؽرمهو أاؿ ضّؿـقهؿ-1

- وٕن ظؿؾـف مضـؿقن ظؾقــف: فؽقكـف ٓ يسـتحؼ افعــقض إٓ عوفعؿـؾ، ؾفـق ؿــ  ؿـّ ر كػعــف 2

 -(1)عوفعؿؾ، ؾنذا أخطل ومل يمد افعؿؾ افذي هق مضؿقن ظؾقف فزمف افضامن

ـُ َا َتؾَِػ َـ ِحْرِزه، مو َغِر فِْعؾِف وٓققلف: ) ْضَؿ َُ  .) 

 افذي ٓ يضؿـف إجر ادةسك هق مو لؾػ مـ حرزه، أو عغر ؾعؾف- 

                                 
أو افتػريط، ومول إفقف صوحى  ،ؾؽالمهو ٓ يضؿـ إٓ عوفتع ي ،أكف ٓ ؾرق عغ اخلوص وادةسك :افؼقل افثوين (1)

 -وافعثقؿغ ،افسع ي :ورجحف«، اإلكصوف»
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َرجـٌؾ أظطـك ادغسـؾي ثقعـف، ؾُؽِســَرت ادغسـؾي وُشــِرَق افثـقب، أو  َهال َا تؾػ َـ حـرزه:

و، أو أظطـك اخلقـوط افؼـامش ؾقضـعف ِرَؿً مــ حرزهــَوَضِع افسـقورة يف افقرصي ؾُؽِسـَر افبوب وُش 

 داخؾ ادحؾ ؾجوء مـ شـرؿف مـ ادحؾ-

فـق احـسق ادحـُؾ، واحـسَق افثـقُب ع اخؾـف: ٕن افعـغ يف يـ ه  َهال َا كان تؾػف َغر فعؾـف:

 أموكي، وؿ  لؾػً مـ ؽر ؾعؾف- 

 لؽـ، هؾ لف إجرة، مو ٓ؟  

 (.  وٓ ُمجرَة لفققلف: )

: خــوط افثــقب عامشــي ريــول، وظّؾؼــف يف ادحــؾ، ثــؿ احــسق ادحــؾ يؼــقل: ٓ أجــرة فــف، ؾؿــثالً 

 وشـرق افثقب مـ حرزه، ؾال أجرة فؾخقوط- 

 : أكف مل يسؾؿ افعؿؾ ادعؼقد ظؾقف وهق افثقب-والعؾ 

ََّ ِ ققلف: ) ْؾ، وَتستِ ؼُّ َتسؾقِؿ العؿِؾ الذي يف الذ   (.  وََتُِ  إجرُة َالَعْؼِد إن   ُتَمجَّ

 ـ حقٌ حؾقل إجرة ادتػؼ ظؾقفو ؿسامن:اإلجورة م   

 أن لؽقن ظذ مـػعي ظغ مـ إظقون: ؾوٕجرة حّوفي، إٓ إن الػؼو أن لؽقن ممجؾي- إول:

اشـتلجر عقتـًو عـلفػ يف افةـفر، أو ععةــرة آٓف يف افســي، ؾؾؾؿـمجر مطوفبـي ادسـتلجر  َهالف:

  الػؼـو أن لؽـقن إجـرة ممجؾـي، أو ععضـفو عوٕجرة عؿجرد ظؼ  افعؼ ، إٓ إذا ـون ادتعوؿـ ان ؿـ

 ممجاًل، وععضفو معجاًل، ؾرجع فؾةـرط- 

أن لؽقن ظذ ظؿؾ مـ إظامل: ـبـوء حوشط، أو إيصول عضوظٍي فبؾـ  آخـر، أو كجـورة  الهاكق :

، ظؿـؾٍ  ظذ ظقض ٕاو افعؿؾ: لسؾقؿ حتك ممجؾي لؽقن ,إجرة: أي,عوب، وكحق ذفؽ، ؾناو 

 -ظؾقف ادعؼقد افعؿؾ وهق ادعقض، شّؾؿف إذا إٓ قؿفلسؾ يستحؼ ؾال
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َؿ ظقـًا َنجارةٍ فاشدةٍ وَفَرَغ  ققلف: ) ـ َتَسؾَّ ََ ف ُمجرُة ادِْهؾِ اْلـؿُ و ََ ُة، َلِز  (.  دَّ

مــو ـوكــً مةـــروظي علصــؾفو دون وصــػفو، عــلن اختــؾ ؾقفــو صـــرط مـــ  اإلجــارة الػاشــدة:

 آشت جور ظذ م ة جمفقفي وكحق ذفؽ-  صـروط افصحي: ـرؤيي افعغ ادمجرة، أو ـون

ؾنذا لسؾؿ افعغ ادمجرة علجرة ؾوش ة، واشتخ مفو وؾرؽً اد ة: ؾنكف يؾـزم ادسـتلجر أجـرة 

 -  ,ـلفػ ريول,ادثؾ، شقاًء ـوكً إجرة جمفقفي، أو ـوكً مسامة 

 -فؽـ حغ ؾس ت اإلجورة: فتخؾػ صـرط، ؾقؾزمف أجرة ادثؾ، ٓ مو شّؿقوه مهو أجرة
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 :قال ادملػ 

، واْلـَؿَزاِرُِؼ، وٓ َتِصَُّّ َِعـَقٍض، إٓ يف إَِِـٍؾ، ] ـِ َُِصَُّّ ظذ إقداِم، وشائِر احلققاكاِت، والسُػ

عتـادٍ  َُ ادِمهـا، والرَـاةِ، وادسـافِ ، ََؼـْدٍر  ، واَت  ْغِ ََ دَّ َــ َتعقـِغ اْلــَؿْرُكق َُ . وهـل َوَخْقٍؾ، وِشفاٍم. وٓ 

لَ اْلـؿُ جعالٌ ، لؽؾ  واحٍد َفْسُ فا، وَتِصَُّّ  َْ َعقَّـَْغِ َُيِْسـقن الرَّ َُ  .[ـاَ َؾُ  ظذ 

 : افعقض، واجلعؾ افذي يسوعؼ ظؾقف-,عتحريؽ افبوء- السبؼ

 عؾقغ افغويي ؿبؾ ؽره- وَنشؽان البال:

صـؾ، أو حـوؾر، أو مـو ظؼ  عغ اثـغ: فُقْعَؾَؿ مـ هق إحذق مـفام يف خػ، أو ك واصطلحًا:

 يؾحؼ هبام-

 :، والـظر الص قَّإصؾ يف السبؼ َـ حقث الدلقؾ: الؽتاب، والسـ ، واإلمجاع ♦

ــاب:- 1 ــا الؽت ــوػ:  مَ ــف لع - (1)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ؾؼقف

 -(2)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)وؿقفف لعوػ: 

ـْغَ اْلــَ   ^َمنَّ َرُشـقَل اهللِ »ؾح يٌ اعــ ظؿـر:  مَا السـ :- 2 ََ َؼ  ََ ـْ َشـا ـ َِ ْقِؾ الَّتِـل ُمْ ـِؿَرْت 

 ََ ـْ الهَّـِقَّـِ  إَِػ  ـ َِ ْغَ اْلــَ ْقِؾ الَّتِـل َ ْ ُتْضـَؿْر  ََ َؼ  ََ ـِقَُّ  اْلَقَداِع، َوَشا ََ ُدَها  ََ ـٍؼ، اْلـَ ْػَقاِل، َوَم ُْ ـِـل ُزَر ََ ْسـِجِد 

ا َؼ ِ َ ََ ـْ َشا ـَ ُظَؿَر َكاَن فِقَؿ َْ «َوَمنَّ َظْبَد اهللِ 
(3)

- 

 مـعؼ  ظذ جقازهو، حؽوه: اعـ ؿ امي، واعـ افؼقؿ- واإلمجاع:- 3

                                 
 (-69)ػول، أيي إك (1)

 (-17)يقشػ، أيي  (2)

 (-1879)ومسؾؿ  (،429)أخرجف افبخوري  (3)
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ؾؾام يف صـرظقي افسبؼ، وادسوعؼي مــ آشـتع اد وافتفقـم فؾجفـود يف  ومَا الـظر الص قَّ:- 4

شبقؾ اهلل، ودو ؾقفو مـ لؼقيي إجسوم، وافصز واجلؾ ، وافتعـرف ظـذ افػــقن افعسـؽريي، وكحـق 

 ذفؽ-

 :ادساَؼات َلَ  مقسام   

مسوعؼوت مةـروظي: وهل افتل لؽقن عؤت اجلفـود افتـل كـص ظؾقفـو رشـقل  ؿ إول:الؼس

ــرة ^اهلل  ــام يف حــ يٌ أ  هري ــف:  ، ـ ــؾٍ »عؼقف ــافٍِر، َمْو َكْص ، َمْو َح ــػٍّ ــَبَؼ إَِّٓ يِف ُخ ، (1)«َٓ َش

 اخلقؾ- واحلافر:اإلعؾ،  واخلػ:افسفوم وافرمل،  والـصؾ:ومعـك: )ٓ َشَبؼ( أي: ٓ ظقض، 

 :جـوشز مطؾؼـًو، شـقاء مــ احلـوـؿ، أو مــ صـخص  وحؽؿ مخذ العقض ظذ هـذا الؼسـؿ

 خورج، أو مـ أح  ادتسوعؼغ، أو مـ ـؾقفام، ؾؿـ شبؼ أظطك أخر-

مسـوعؼوت لرمـي: وهـل ــؾ مسـوعؼي اـك ظـفـو افةـورع، أو لضـؿـً لـذورًا  الؼسؿ الهاين:

 صـرظقًو-

افةـطركٍ، وادالـؿـي، وػس، وفـقس ؾقـف مصـؾحي، شبوق افسـقورات افذي ؾقف ؿتؾ افـ َهالف:

وـؾ مسوعؼي لرلى ظؾقفو ضـرر ديـل، أو دكققي، عودول، أو عوفبـ ن، ؾفـذه لرمـي، وأخـذ افعـقض 

 ظؾقفو لرم مطؾؼًو: ٕن أصؾفو لرم-

مســوعؼوت مبوحــي: وهــل مــو ظــ ا افؼســؿغ افســوعؼغ، عــو يؽــقن ؾقــف لؼقيــي افبــ ن،  الهالهــ :

 لرويض افـػس ظذ ضوظي اهلل- ولـةـقط افذهـ، و

افسبوحي، ادصورظي، شبوق اف راجوت، اجلري ظذ إؿ ام، رؾـع إحجـور وإثؼـول،  َهاهلا:

 وكحقهو-

ؾفذه يف إصؾ مبوحي، فؽــ إن صـحبتفو كقـي صـوحلي: ــقـي افتؼـقي ظـذ ضوظـي اهلل، أو ظـذ 

 اجلفود، ؾنكف يثوب عنذن اهلل-

                                 
واعـ حبون  (،2878)واعـ موجف  ،(3585)وافـسوشل  (،1799)، وافسمذي (2574)أخرجف أعق داود  (1)

 (-1596)وإفبوين يف اإلرواء  ،واعـ دؿقؼ افعق  ،وصححف اعـ افؼطون ،(4699)
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مـ ادسوعؼوت ٓ جيقز، ؿول احلجووي: وٓ بـقز ععـقض  وفؽـ أخذ افعقض ظذ هذا افـقع

 -(1)إٓ يف اخلقؾ، واإلعؾ، وافسفوم فؾرجول

، واْلـَؿَزاِرُِؼ ققلف: ) ـِ    (.َُِصَُّّ ظذ إقداِم، وشائِر احلققاكاِت، والسُػ

 : مجع مزراق، وهق افرم  افصغر- ادزارُؼ

ؼي عــغ شــوشر احلققاكــوت: ـوخلقــؾ، : لصــ  ادســوعؼي ظــذ إؿــ ام، وـــذا لصــ  ادســوعفقؼــقل

 واإلعؾ، واحلؿر- 

وـذا افسبوق عوفسـػـ، وافرمـوح، وــذا عوٕحجـور: فقـظـر أهيـام أععـ  رمقـًو، وأحســ إصـوعي 

 فؾف ف-

، حقٌ شوعؼ ظوشةي مرلغ، وشوعؼ شؾؿي عــ إــقع ظـذ ؿ مقـف ^ؾعؾ افـبل  والدلقؾ: ♦

 -^أح  افصحوعي وهق ظذ ؾرشف عغ ي ي رشقل اهلل 

وـؾ هذه إكقاع جوشزة، وؿ  يؽقن ؾقفو افثقاب إن كقى هبـو صـوحبفو افتؼـقي ظـذ افعبـودة، 

 وإظ اد افب ن فؾجفود، وكحق ذفؽ-

 وؿ  دخؾ حتً هذه اجلؿؾي ادسوعؼوت ادةـروظي وادبوحي-

 (.  وٓ َتِصَُّّ َِعَقٍض، إٓ يف إٍَِِؾ، َوَخْقٍؾ، وِشفامٍ ققلف: )

 ق، وهـ^مـو اشـتثـوه افـبـل  قادسـوعؼي ٓ جيـقز إٓ ؾـقام ذــره، وهـمو يتعؾؼ علخذ افعقض يف 

 شبوق اإلعؾ، واخلقؾ، وافرمل عوفسفوم- 

، َمْو َحافٍِر، َمْو َكْصؾٍ »مرؾقظًو:  ح يٌ أ  هريرة  والدلقؾ: ♦  -(2)«َٓ َشْبَؼ إَِّٓ يِف: ُخػٍّ

ؾ ظؾقفــو لرؽقــى يف وٕاــو مـــ آٓت احلــرب ادــلمقر عتعؾؿفــو، وإحؽومفــو، ويف عــذل اجلعــ

 اجلفود، وحتريض ظؾقف-

                                 
 -(322. 2)ف اإلموم أَ  عـ حـبؾ اإلؿـوع يف ؾؼ (1)

  -شبؼ ترجيف ؿريبوً  (2)
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ادِمهاققلف: ) ، واَت  ْغِ ََ دَّ َـ َتعقِغ اْلـَؿْرُكق َُ  (.  وٓ 

  صـروط: ,افرمل، واخلقؾ، واإلعؾ,يةسط يف ادسوعؼوت ادةـروظي   

 لعقغ ادرـقعغ: ـفذا افػرس، وهذا افػرس- الشـرط إول:

قـقان افـذي يسـوعؼ ظؾقـف، وٓ حيصـؾ ذفـؽ إٓ أن افؼص  معرؾـي شــرظي ظـ و احل والعؾ : ♦

 عوفتعقغ عوفرؤيي: فقظفر ظ و ادرـقب ععقـف-

: ٕن افراـى آفـي فؾؿؼصـقد: ـوفســرج وذلؽذيـ شـقسوعؼون: ؾوٓ يةسط لعقغ افراـبغ اف

 فؾخقؾ-

احتـود جــس وكـقع ادرــقعغ، ؾؾـق شـوعؼ عـغ ؾـرس ظـر ، وآخـر هجـغ، مل  الشـرط الهاين:

 ختالف افـقع، أو عغ خقؾ وإعؾ مل يصح  ٓختالف اجلـس-يص : ٓ

حغ شوعؼ عغ اخلقؾ ؾرق عـغ ادضـؿرة، وعـغ افتـل مل لضـؿر، ؾؾـؿ  ^أن افـبل  والدلقؾ: ♦

ـَ  ^َمنَّ َرُشـقَل اهللِ »جيعؾفو مجقعًو، ـام يف حـ يٌ اعــ ظؿـر:  ـ َِ ـْغَ اْلــَ ْقِؾ الَّتِـل ُمْ ـِؿَرْت  ََ َؼ  ََ َشـا

ـِل زُ  اْلـَ ْػَقاِل، ََ ْسِجِد  ََ ـَ الهَّـِقَِّ  إَِػ 
َِ ْغَ اْلـَ ْقِؾ الَّتِل َ ْ ُتْضَؿْر  ََ َؼ  ََ ـِقَُّ  اْلَقَداِع، َوَشا ََ ُدَها  ََ ٍؼ َوَم ُْ  -  (1)«َر

 وإذا ـون هذا يف اجلـس افقاح ، ؾؿع اختالف اجلـس مـ عوب أوػ-

 الف ادتسوعؼغ-وٕكف مع آختالف مل حيصؾ ادؼصقد مـ افتاميز وافسبؼ: ٓخت

 (.  والرَاةِ ققلف: )

 -,متؼـغ، أو متقشطغ,ـذفؽ افرموة ٓع  مـ لعققـفؿ، واحتودهؿ 

أن افرموة يتػوولقن يف احلذق، واإلجـودة، ؾفــوك ادجقـ  ادـتؼـ، وهــوك مــ ٓ يؽـود  والعؾ :

 يصـقى-

 وٕن ادؼصقد معرؾي إؿ ر، ٓ معرؾي مـ حيسـ، ومـ ٓ حيسـ-

                                 
 (-1879)، ومسؾؿ (2868)أخرجف افبخوري  (1)
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عتادٍ وادققلف: ) َُ  (.  سافِ ، ََؼْدٍر 

 أهيـام افـرامقغ عـغ ادسـوعؼي لؽـقن ؾـال، ,افرمـل مسـوؾي: أي,حت ي  ادسوؾي  الشـرط الهالث:

 -اإلصوعي حت ي  مـ ٓع  ؾؽون، اإلصوعي ع ون عؿطؾى فقس افرمل يف اإلععود ٕن أعع : يرمل

صعبً اإلصوعي، ؾقػـقت  : ٕاو إذا ـوكً ععق ةوذلؽ ولؽقن عؼ ر معتود، ؾال لؽقن ععق ة:

 افغرض مـ ادسوعؼي-

وـذا يف ادسوؾي يف شبوق اخلقؾ واإلعؾ ٓع  مـ حت يـ هو، ؾـال لؽـقن مػتقحـًي عحقـٌ يؽـقن 

 ر مـ ظجز أوًٓ ظـ آشتؿرار-ـاخلوش

 وهذه افةـروط إذا ـوكً ادسوعؼي ععقض، أمو إن ـوكً عال ظقض، ؾال يةسط صـلء-

 (.  احٍد َفْسُ فاوهل جعالٌ ، لؽؾ  وققلف: )

ادسوعؼي هلو حؽؿ اجلعوفي، ؾفل ظؼ  جوشز افػسـخ، فؽـؾ واحـٍ  مــ ادتسـوعؼغ ؾسـخف، حتـك 

عع  ع ء ادسوعؼي، مو مل يظفر افػضؾ ٕح مهو، ؾنذا طفر افػضـؾ وافسـبؼ ٕحـ مهو، ؾقؽـقن فؾـذي 

ي عػسـخ فـ ال يػـقت ؽـرض ادسـوعؼ وذلـؽ: طفر فف افػضُؾ افػسخ، وإفغوء افسـبوق دون صـوحبف:

 ادسبقق-

لسوعؼ لؿـ  وزيـ  عوإلعـؾ، ؾتؼـ م لؿـ ، وؿبـؾ اكتفـوء افسـبوق أفغـك لؿـ  ادسـوعؼي،  َهالف:

 ؾقص  دون زي -

ولؼ م أن افضوعط يف افعؼقد اجلوشزة افػسخ: أكـف جيـقز افػسـخ يف حـؼ ادتضــرر دون أخـر، 

 إن ـون هـوك ضـرر-

َعقَّـَ اْلـؿُ وَتِصَُّّ ققلف: ) َُ لَ ـاَ َؾُ  ظذ  َْ  (.  ْغِ َُيِْسـقن الرَّ

 ادسوعؼي عوفرمل عوفـضول، وهل افسفوم- ادـا ؾ :

ؾالع  أن لؽقن ادـوضؾي عغ مـ حيسـقن افرمل، أمـو إن ــون أحـ مهو حيســ دون أخـر ؾـال 

 : ٕن مـ ٓ حيسـ وجقده ـع مف، ؾال ؾوش ة مـ ادسوعؼي-وذلؽيص : 
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 :قال ادملػ 

بـاٍح، إٓ الُبْضـَع، َوَظبـدًا وهل] َُ : إَاحُ  كْػِع ظٍغ َتْبَؼك َعَد اشتقػائِف. وُتباُح إظارُة كؾ  ذي َكْػٍع 

ً  لغِر اَرمةٍ مو ََمَْرٍم، وٓ ُمجرَة دَِــ َمظـاَر حائطـًا حتـك  ََّ ً  صا ََ َسؾًِ  لؽافٍر، وَصقدًا وك َقه دُِْ ِرٍم، وَم

َردُّ إن َشَؼطَ  ُُ ْسُؼَط، وٓ  ـُ  َِؼقؿتِفـا ُـقَم تؾَِػـْ ، ولـق َصـ َُ َُّ ـُ الَعار َرَط َكْػـَل َ ـَ هِنا، ـإٓ َنْذكِف. وُتْضَؿ

ْمَكُ  َرد هـا ٓ  َُ ْت ظؾقـف قِقَؿُتفـا، وظـذ اْلــؿُ وظؾقف  ِعُرهـا، فـنن َتؾَِػـْ  ظــَد الهـاين اْشـَتَؼرَّ ُُ َرةِ، وٓ  َمجَّ

ُ  صاَل، وإ ـُ مُّيَّ ُُضؿ  ِعِرها ُمْجَرُها، و . وإذا قاَل: ُمجرُتـؽ، قـاَل: َُ ـْ ْضَؿ َُ ـَؼطِعًا لؾهقاِب    َُ ن َمْرَكَ  

ِضـ َُ ِظل اإلظاَرةِ، وَعـَد  دَّ َُ ةٍ قـقُل اْلــَ لِِؽ يف ـَؾ َمَظْرَتـِل، مو َالعْؽِس، َظِؼَ  الَعْؼِد، ُقبَِؾ ققُل  ـدَّ َُ ل  

ـل: قال: َؾ َغَصْبَتـِل، مو قاَل: َمَظْرُتـَؽ، قـاَل: َا قفا َُلجرةِ ادِْْهِؾ، وإن قاَل: َمَظْرَتـِل، مو قاَل: َمَجْرتَ 

 -[َؾ َمَجْرَتـِل والبفقؿُ  تالػٌ ، مو اْخَتؾَِػا يف ردٍّ فؼقُل اْلـَ لِِؽ 

 : اشؿ دو يعور، مةتؼي مـ افعري، وهق افتجرد-,عتخػقػ افقوء ولة ي هو- العارُ  لغ 

قْ  ظارُ     -(1): فتجردهو مـ افعقض، وؿقؾ ؽر ذفؽُشؿ 

 إعوحي كػع ظغ لبؼك عع  اشتقػوشف، ويلا عقون افتعريػ- رظًا:ـوص

 السـ ، واإلمجاع:وإصؾ يف العارُ : الؽتاب،  ♦

- روي ظـــ اعـــ مســعقد ؿــول: افَعــقاري: (2)(ڍ ڌ)ؾؼقفــف:  مَــا الؽتــاب:- 1

 افؼ ر، وادقزان، واف فق، وؿول اعـ ظبوس: يعـل: متوع افبقً-

اشــتعار فرشــًا ٕب  ^منَّ الـبــل »: ـفــو حــ يٌ أكــس ؾلحوديــٌ م ومَــا الســـ :- 2

«ضؾ  َ 
(3)

-   

                                 
 (-7.165)« افروض» (،4.61)« ـةوف افؼـوع» (1)

 (-7)ادوظقن، أيي  (2)

 -(2397)أخرجف مسؾؿ  (3)
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 ؾؼ  ُكِؼؾ ظذ جقازهو، كؼؾف افـقوي وؽره- ومَا اإلمجاع:- 3

  : ُحؽؿ العار 

، اشــتعور أدرظــًو مـــ صــػقان عـــ أمقــي  ^: جــوشزة: ٕن افـبــل َالـســب  لؾؿســتعر ,1

 وإصؾ يف ادعومالت احلؾ-

 تحبي- : مسوَالـسب  لؾؿعر ,2

ـــــدلقؾ: ♦ ـــــوػ:  وال ـــــف لع ـــــقم ؿقف چ چ چ ڇ )، (ەئ وئ وئ ۇئ)ظؿ

 -  (1)، وهل مـ افز وافتؼقى، واإلحسون(ڇ

 (.  وهل: إَاحُ  كْػِع ظٍغ َتْبَؼك َعَد اشتقػائِفققلف: )

(: أي: أن لبذل فف افعغ، وٓ متؾؽف إيوهـو، وإكـام إَاح  كػع ظغهذا لعريػ افعوريي، وؿقفف: )

 بق  فف آكتػوع هبو، عال ظقض-هل إعوحي كػع ظغ ل

 أي: لبؼك افعغ عع  اشتقػوء افـػع: فردهو ظذ صوحبفو- (:تبؼك َعد اشتقػائفوققلف: )

زيــ  اشــتعور مـــ ظؿــرو ؽســوفي: فقغســؾ هبــو، ويردهــو، ؾعؿــرو أعــوح فزيــ  أن يـتػــع  َهالــف:

 عوفغسوفي عال ظقض، ويردهو عع  ؾراؽف مـ ذفؽ-

باٍح  وُتباُح إظارُة كؾ  ققلف: ) َُ  (.  ذي َكْػٍع 

 :يةسط فصحي افعوريي صـروط   

 أن لؽقن افعغ مبوحي افـػع: ؾنن ـوكً لرمي ؾال بقز إظورهتو-  إول:

 إظورة افطبقل دـ شـقطبؾ هبو، أو كحق ذفؽ- َهالف:

                                 
 ،ـون فقس لتوجًو هلو وُضؾبً مـف ظورييأن افعوريي بى مع ؽـك ادوفؽ، ؾنذا  :افؼقل افثوين يف مذهى احلـوعؾي (1)

 -اعـ لقؿقي :ؾقجى أن يبذهلو، واختوره
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 (.  إٓ الُبْضعَ ققلف: )

و: أظـرين عضــع هـق افػـرج، ؾــال بـقز إظورلـف دــ يســتؿتع عـف، ؾؾـق ؿـول زيــ  فعؿـر الُبضـع:

 امرألؽ، أو أمتؽ، ؾال جيقز-

ــف:  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)وافــ فقؾ: ظؿــقم ؿقف

 -(1)(ڄ ڄ ڄ ڄ

 (.  َوَظبدًا َسؾًِ  لؽافرٍ ققلف: )

أي: أن افعب  ادسؾؿ ٓ ُيعور فؾؽوؾر: وذفؽ: دو يف إظورلف مـ إذٍٓل فؾؿسؾؿ حتً ي  افؽـوؾر، 

 -  (2)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)وؿ  ؿول اهلل لعوػ: 

 * وإظورة افعب  ادسؾؿ فؾؽوؾر هلو حوفتون: 

 - أن يعره: فقخ م افؽوؾر، ؾفذا ٓ جيقز: دو شبؼ ذـره-1

- أن يعره فغر اخل مـي، وإكـام فعؿـٍؾ يف افذمـي، ــلن يعـره فؾؽـوؾر فقبــل فـف جـ ارًا وكحـق 2

ًا، ؾـال حيصـؾ يف ذفـؽ : ٕكَّـف ٓ يسـتخ مف اشـتخ امًو مبوصــر,ـام لؼ م يف اإلجورة,ذفؽ، ؾقجقز 

 إذٌٓل فف: وفذا ؿق  افـفل هـو عام ـون فؾخ مي-

 (.  وَصقدًا وك َقه دُِْ ِرمٍ ققلف: )

 وقد ذكر ادملػ مَهؾ  ظذ هذا:ـؾ ظوريي ؾقفو إظوكي ظذ لرم ؾال بقز، 

 أ( إظورة صـقٍ  دُحِرٍم: ٕكَّف ٓ جيقز فف أن يؿسؽ افصـق -

 افثقب ادخقط: فقؾبسف، ؾفذا لرم- ب( إظورة افطقى فؾؿحرم، أو 

 ٕن مثؾ هذا لظقر ظذ ادحرم، ؾنظورلف فف ؾقفو لعوون ظذ اإلثؿ وافع وان-

                                 
 (-6، 5)ادممـقن، أيي  (1)

 (-141)افـسوء، أيي  (2)
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ً  لغِر اَرمةٍ مو ََمَْرمٍ ققلف: ) ََّ ً  صا ََ  (.  وَم

 ـؾ ظوريي لعرض ادستعر فؾػتـي، وخيةـك معفو ظؾقف مـ ادحرم، ؾال بقز-

رأة افةوعي فرجؾ: فتخ مـف، أو فتخـ م يف عقتـف، ويسلـى ظـذ ومـ ذفؽ: أكف ٓ بقز إظورة اد

وجقدهو ؾتـي، إمو فؾخؾقة حقٌ ٓ لقجـ  ظــ ه امـرأة ؽرهـو، أو فػسـؼف وكحـق ذفـؽ: خقؾـًو مــ 

 افػتـي، وافقؿقع يف ادحظقر-

 :وجيقز اشتعورة ادرأة افةوعي فؾخ مي 

 - ٓمرأة مثؾفو- 1 

 ل، وكحقمهو-- دحرم مـ لورمفو: ـوفعؿ، واخلو2 

 أكف يممـ ظؾقفو ظـ هؿ ؽوفبًو- والعؾ :

ْسُؼطَ ققلف: ) َُ  (.  وٓ ُمجرَة دَِـ َمظاَر حائطًا حتك 

 إذا لرلى ظذ إفغوء اإلظورة ضـرر ظذ ادستعر، ؾنكف فقس فؾؿعر أن يؾغقفو-

 مو ذـره ادمفػ: فق أن صخصًو أظـور جـوره حوشطـًو: فقضـع ظؾقـف خةـبف، ؾنكـف ٓ وَهال ذلؽ:

 يؿؾؽ حقـفو افرجقع- 

 عصوحى إخةوب، وهق ادستعر-  اً : ٕن ؾقف ضـرروذلؽ

 وفقس فف أن يطؾى ظذ ذفؽ أجرة حتك يسؼط- 

 ٕكف دخؾ معف أوًٓ ظذ أاو ظوريي- وذلؽ:

َردُّ إن َشَؼَط إٓ َنْذكِفققلف: ) ُُ  (. وٓ 

شط اجل يـ  مـرة أخـرى، إٓ إذا شؼط احلوشط، ؾنن ادستعر ٓ يتؿؽـ مـ رّد اخلةى ظذ احلـو

 عنذن اجلور: ٕن اإلذن لـوول اجل ار إول ؾال يتع اه فغره-

َُّ ُ ققلف: ) ـُ الَعار  (.  وُتْضَؿ

إذا اشـتعور زيـٌ  ظقــًو: ـؽتـوب، أو آفـي، أو شـــقورة ؾتؾػـً: ؾـنن ادسـتعر يضـؿـفو فصــوحبفو 

 مطؾؼًو، شقاء لع ى، وؾرط، أو مل يتع ، ومل يػرط-
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أدرظـًو يـقم حــغ ؿـول:  ^دـو اشـتعور مــف افـبـل  ح يٌ صػقان عـ أمقـي  والدلقؾ: ♦

ٌ  َضؿقَك ٌ » َُّ  -(2()1)«مَغْصٌ  ُا َمؿد؟! َفَؼاَل: ٓ، َؾ ظار

 (.  َِؼقؿتِفا ُقَم تؾَِػْ  ققلف: )

 افعوريي يؽقن ضاماو عؼقؿتفو يقم لؾػً إن ـوكً ؿقؿقي، وعؿثؾفو إن ـوكً مثؾقي-

 (.  َل َ َ هِناَرَط َكػْ ـولق َص ققلف: )

ـٌ فؾعوريي مطؾؼًو، حتك فق اصـَسَط ظـذ ادعـر أكـف ٓ يضـؿـ إذا لؾػـً، ؾنكـف ٓ  ادستعر ضوم

 يؾتػً فةـرضف-

أن هــذا افةـــرط خمــوفػ دؼتضـــك افعؼــ : إذ مؼتضـــك افعؼــقد يف افعوريــي افضــامن  العؾــ : و♦

 مطؾؼًو، وـؾ ظؼ  اؿتضـوه افعؼ  مل يغره افةـرط-

ْمَكُ  َرد هاوظؾقققلف: ) َُ  (.  ف 

ؾــنن ممكــي ردهــو لؽــقن ظــذ  ,ععــ  أن ؾــرغ مـــ آكتػــوع هبــو,إذا أراد ادســتعر رد افعوريــي 

 ادستعر- 

   والدلقؾ: ♦

 -(3)«ظذ الَقِد َا مَخَذْت حتك تمّدُفِ »- ح يٌ: 1

ــف رد 2 - وٕن اإلظــورة إحســون، ومــو جــزاء اإلحســون إٓ اإلحســون، وإفــزام ادعــر عــوفرد ؾق

 ؾـوس ظـ اإلحسون-ف

                                 
 :وؿول (،2399)واحلوـؿ  (،5747)، وافـسوشل يف افؽزى (3562) ، وأعق داود(15392)أخرجف أَ   (1)

  (-1513)ء صحق  اإلشـود، وصححف إفبوين يف اإلروا

أن يطؾى صوحبفو مـ ادستعر افضامن  :وافتضؿغ ،أن افعوريي ٓ لضؿـ إٓ عوفتضؿغ :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (2)

 -أو يتزع ادستعر عوفضامن ،إن لؾػً

مـ ضريؼ  (5783)وافـسوشل يف افؽزى  (2499)واعـ موجف  (،1266)وافسمذي  (،29986)أخرجف أَ   (3)

ؿرة، ورجوفف ثؼوت، ؽر أن ؾقف شامع احلسـ مـ شؿرة، وهق خمتؾػ ؾقف، وؿ  حسـف افسمذي، ظـ ش ،احلسـ

 -حسـ صحق  :ويف ععض افـسخ ؿول
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َرةِ اْلـؿُ ٓ ققلف: )  (.  َمجَّ

 افعغ ادمجرة يؽقن ردهو ظذ ادمجر، ٓ ظذ ادستلجر، خالؾًو فؾعغ ادعورة-

 * ووجف افػرق عغ افعوريي واإلجورة يف هذه ادسلفي: 

- أن ادستلجر ؿبضفو دصؾحتف، ومصـؾحي موفؽفـو، وردهـو دصـؾحي ادوفـؽ، ؾؽوكـً ادمكـي 1

 دوفؽ، عخالف افعوريي ؾنن ؿبضفو دصؾحي ادستعر، فزمف ردهو إػ أهؾفو-ظذ ا

- وٕن ادستلجر ؿ  دؾـع عـ ًٓ يف مؼوعؾـي افـػـع، عخـالف ادسـتعر ؾفـق ٓ يـ ؾع، وإكـام هـق 2

 إحسون مـ ادعر-

ِعُرهاققلف: ) ُُ  (.  وٓ 

 ٓ يؿؾؽ ادستعر أن يعر افسؾعي ادستعورة فغره- 

 ادستعر إكام أعق  فف آكتػوع عوفسؾعي ادعورة ؾؼط، ؾؾؿ جيز أن يبقحفو فغره- أن والعؾ : ♦

 وٕن افـوس يتػوولقن يف آشتعامل، وادعر مل يرض عوكتػوع ؽر ادستعر-

ْت ظؾقف قِقَؿُتفاققلف: )  (.  فنن َتؾَِػْ  ظـَد الهاين اْشَتَؼرَّ

رة فةـخص آخــر، ثــؿ لؾػـً افعــغ ظـــ  إذا لعـ ى ادســتعر وخــوفػ، وأظـور افعــغ ادســتعو

 : ٕكَّف ٓ خيؾق مـ أمريـ: ,أي: افثوين, ادستعر افثوين، ؾنن افضامن يؽقن ظؾقف

 - أن يؽقن ظودًو أاو ظوريي، ثؿ اشتعورهو، ؾحؽؿف حؽؿ افغوصى- 1

 أكَّف أخـذ صــق ًو ٓ يؿؾؽـف افغـر، وإذا ــون ــذفؽ ؾتؽـقن يـ ه ظـذ افعـغ ادعـورة يـ  والعؾ :

 ؽصى، وافغوصى ضومـ عؽؾ حول ؾرط، ولع ى، أو ٓ-

 - أن يؽقن جوهاًل عؽقاو ظوريي، ولؾػً حتً ي ه ؾقضؿـ-2

 : أن افعوريي ظـ  احلـوعؾي مضؿقكي مطؾؼًو لع ى، وؾرط، أو ٓ-والعؾ 

ِعِرها ُمْجَرُهاققلف: ) َُ  (.  وظذ 

وشفـو يف يـ  افثـوين، إذا مل يعؾـؿ ادستعر إول ظؾقـف أن يضـؿـ افعـغ ادعـورة، ويـ ؾع أجـرة عؼ

 افثوين أاو ظوريي، وأن صوحبفو ٓ يلذن عذفؽ- 
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 أمو إن ـون ادستعر افثوين يعؾؿ أاو ظوريي، ؾنكف يضؿـ هذه ادـوؾع-

ُ  صالَ ققلف: ) ـُ مُّيَّ ُُضؿ   (.  و

 موفؽ افعغ ادعورة فف أن يطوفى مـ صوء مـ ادستعر إول، أو افثوين-

 ؾألكف لصـرف ؾقام ٓ يؿؾؽ- :مَا إول ,

 ؾألن افتؾػ حصؾ حتً ي ه-  ومَا الهاين: ,

 وفؽـ إن ضوفى إول ؾرجع إول ظذ افثوين، وإن ضوفى افثوين مل يرجع ظذ إول-

ـْ ققلف: ) ْضَؿ َُ ـَؼطِعًا لؾهقاِب    َُ  (.وإن َمْرَكَ  

، ثـؿ لؾػـً اف اعـي حتـً مــ إذا وج  اإلكسون صخصًو يف افطريؼ ؾلرـبف ظذ داعتـف فقجـف اهلل

 أرـى، ؾنكف ٓ يضؿـ- 

ــ : ♦ ــال  والعؾ ــي، ؾ ــف مل يؼــبض اف اع ــًو إػ اهلل، وٕك ــف: لؼرع ــذي ضؾــى رـقع ــؽ هــق اف أن ادوف

 يضؿـفو-

ِظل ققلف: ) ـدَّ َُ وإذا قـاَل: ُمجرُتـؽ، قـاَل: َـؾ َمَظْرَتـِـل، مو َـالعْؽِس، َظِؼـَ  الَعْؼـِد، ُقبِـَؾ قـقُل 

 (.  اإلظاَرةِ 

 مفػ عذـر ععض آختالؾوت افتل لؼع عغ ادوفؽ، وادستعر-ع أ اد

( إذا اختؾػ ادتعوؿ ان يف صػي افعؼ ، علن ؿول ادوفؽ: أظرلؽ، وؿول أخر: عـؾ أجرلــل، 1

   فؾفذا حالتان:أو عوفعؽس، 

- أن يؽقن اخلالف وؿع ظؼى افعؼ  مبوصـرة: علن يؼقل ادوفؽ مثاًل: أجرلـؽ ؾـع إجـرة، 1

 وعض: عؾ أظرلـل ؾال أجرة فؽ، ؾوفؼقل ؿقل م ظل اإلظورة- وؿول افؼ

أن إصؾ ظ م ظؼ  اإلجورة، وعراءة افذمي مـ افعـقض، ؾـلخـذ عؼـقل مــ يـػقفـو  والعؾ : ♦

 وهق افؼوعض يف هذا ادثول- 

 ؾقؼبؾ ؿقل م ظل اإلظورة مع يؿقـف- وظذ هذا: •
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ِض ققلف: ) َُ ةٍ ققُل اْلـَ لِِؽ يف ـوَعَد  دَّ َُ  (.َا قفا َُلجرةِ ادِْْهؾِ ل  

 - أن يؽقن اخلالف عع  مضـل م ة هلو أجرة، ؾوفؼقل ؿقل ادوفؽ-2

ؿول ادوفؽ: أجرلؽ، وؿول افؼوعض: عؾ أظرلـل، وـون هذا عع  مـ ة هلـو أجـرة: ـةـفر  َهالف:

 أو أـثر، ؾـلخذ عؼقل ادوفؽ- 

افضــامن، وؿقوشــًو ظــذ ظؼــ  أن إصــؾ يف ادـــوؾع وإظقــون ادؼبقضــي مـــ افغــر:  والعؾــ : ♦

 افبقع: ؾنكف إذا وؿع هذا آختالف يف افبقع ؾوفؼقل ؿقل افبوشع- 

وإذا ـون ـذفؽ، ؾنكف يؼبؾ ؿقل ادوفؽ، ويعطقف أخر أجرة ادثؾ فؾعغ، ؾــظر: ــؿ لسـووي 

 أجرة عؼوشفو يف ي  أخر وي ؾعفو فؾامفؽ-

ــل: قـال: َـؾ َغَصـْبَتـِل، مو قـاَل: َمَظْرُتـَؽ، قـاَل: َـؾ وإن قاَل: َمَظْرَتـِـل، مو قـاَل: َمَجْرتَ ققلف: )

 (.  َمَجْرَتـِل والبفقؿُ  تالػ ٌ 

( إذا اختؾػو، ؾودظك افؼوعض أكف أظوره، أو أكف أجره، وادظك ادوفؽ أكف ؽصبف افسؾعي، وأكـف 2

ًو، ومعؾقم أكف إذا ادظك افغصى، ؾنكـف شــقؽسى أكـف شــقضّؿـ افؼـوعض مطؾؼـ,مل يمجره ومل يعره 

، ؾنكـف ,لع ى، وؾرط، أو مل يتع ، ومل يػرط، وشـقضّؿـف افعغ وادـوؾع، عخالف مو إذا ـوكً ظوريي

 يضؿـ افعغ دون ادـوؾع، أو ـوكً إجورة ؾال ضامن-

وؿول افؼوعض: عؾ أجرلــل، ؾقسـؾؿ مــ  ,ويـبـل ظؾقف ضامن افعغ,أو ادظك ادوفؽ اإلظورة 

ؾوحلؽؿ يف هذه آختالؾـوت أن افعـغ ٓ تؾـق  ,ف يف اإلجورةـام هق معرو,ضامن افعغ وادـوؾع 

 مـ أمريـ: 

 أن لؽقن افعغ لوفػي، أو يؽقن عع  مضـل م ة هلو أجرة، ؾوفؼقل ؿقل ادوفؽ-  إول:

ؿول ادوفؽ فؾسـقورة دـ ؿبضفو: ؿ  ؽصبتـل، وؿول افؼوعض: عـؾ أظرلــل، أو أجرلــل،  َهالف:

 فؼوعض هلو-وؿ  لؾػً افسـقورة، ؾقضؿـ ا
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لـق »أن إصؾ يف إظقون وادـوؾع ادؼبقضي مـ مول افغر أكف يضـؿـفو، فؾحـ يٌ:  والعؾ : ♦

 .(1)«ُعطك الـاس َدظقاهؿ، ٓدظك كاٌس دَال رجال ومَقاهلؿ...

أن لؽقن افعغ ؿوشؿي، وفقسً لوفػي، أو يؽـقن ذفـؽ اخلـالف ظؼـى افعؼـ  مبوصــرة،  الهاين:

 رد افعغ إػ موفؽفو-ؾحقـ ذ يػسخ افعؼ ، ولُ 

 (.  مو اْخَتؾَِػا يف ردٍّ فؼقُل اْلـَ لِِؽ ققلف: )

( إذا اختؾػو يف رد افعغ ادعورة، ؾؼـول ادوفـؽ: مل لـرد افسـؾعي، وؿـول ادسـتعر: عـؾ رددهتـو، 3

 ؾوفؼقل ؿقل ادوفؽ مع يؿقـف- 

 أن ادستعر ؿبض افعغ حلؼ كػسف، ؾؾؿ ُيؼبؾ ؿقفف يف افرد-  والعؾ : ♦

وٕن إصؾ ظ م افرد، وؿ  ثبتً افعوريي عوفبقـي، أو اإلؿرار، ؾالع  أن يثبً افـرد عوفبقــي، أو 

 اإلؿرار- 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (-1711) ومسؾؿ (،4277) أخرجف افبخوري (1)
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 :قال ادملػ 

ـؼـقٍل.] ََ ، َـ َظؼاٍر و ْؼَتـَـك،  وهق آشتقلُل ظذ حؼ  غِره، َقْفرًا، َغِر حؼٍّ ُُ وإن َغَصـَ  َكؾبـًا 

لٍّ   َ
َر ذِ ْضـَؿـْف، وإن مو ََخْ َُ ُِ الهلَـِ  َهـَدٌر، وإن اْشـَتْقَػ ظـذ ُحـرٍّ    ْقَتٍ ، وإتل ََ ُردُّ ِجْؾَد  َُ مُها، وٓ  : َردَّ

ـَـك يف  ََ ْؾَزُم ردُّ ادغصقِب َِزُادتِف، وإن َغـِرَم َم ـعاَفف، وإن  َُ اْشَتْعَؿَؾف َكْرهًا، مو َحَبَسف فعؾقف ُمْجَرُتف. و

ف ََ اْلَؼْؾُع، وَمْرُش َكْؼِصفا، وَتسقُتفا وإُجرُة، ولـق َغَصـَ  جارحـًا، مو َظْبـدًا،  إرِض مو َغَرَس: َلِز

َؾ َذلؽ َصْقدًا، فؾَِ لِؽِف. وإن َ   ــمو َفَرشًا، فَ صَّ َر الهـقَب، مو ـَرَب اْلـَؿصقغ، وَكَسـَج اْلَغـْزَل، وَقصَّ

ه وَمْرَش َصَبَغف، وَكَجَر اخلشَب  وك َقه، مو صـاَر احلـ ُّ َزْرظـًا، مو الب َقى َغْرشـًا: َردَّ قضـُ  َفْرخـًا، والـَـّ

ف َ ـ ُن َكْؼِصـف. وإن ُخِصــَكْؼِصف، وٓ ص َُ ؾَز َُ ه َـع قِقؿتِـف، وَـا َكَؼـَص ـلَل لؾغاصِ ، و َل الرققـُؼ َردَّ

ـَؿ، ـَ الــَّْؼَص، وإن َتَعؾَّ ئِف، وإن ظاَد َتعؾقِؿ َصـعٍ  َ ـِؿ ، وٓ ََِؿَرٍض ُظدَّ َُزْ ـْ ْضَؿ ُُ ـَ  َسعٍر    مو َشـِؿ

َُؿ َكِس  ِل، وَــ ـفَزاَدْت قِقؿُتف  ـَ الزُادَة، ك  لق ظاَدْت َـ غـِر ِجــِْس إَوَّ َل، مو َهِزَل فـََؼَصْ : َ ِؿ

ـُ إٓ َمْكَهَرمها ْضَؿ َُ  .[ِجـِْسفا ٓ 

ؽصـبًو، وهـق: أخـذ افةــلء  ,عؽســر افصـود, مصـ ر ؽصـى افةــلء يغِصـبف الغص  لغ :

 طؾاًم-

 ء ظذ مول افغر طؾاًم-آشتقال رظًا:ـوص

ادراد عف: ادول ادعصقم، ؾقـ خؾ ؾقـف مـول ادسـؾؿ، وادعوهـ ، وهـق ادـول  (:َال الغرفؼقلف: )

 ادعصقم، وخيرج عف اشتقالء ادسؾؿ ظذ مول احلر -

 : حرام ع ٓفي افؽتوب، وافسـي، واإلمجوع: حؽؿ الغص 

 -(1)(ڱ ڱ ڱ ں ں)ؾؼقفف:  مَا الؽتاب:- 1

                                 
  (-188)افبؼرة، أيي  (1)
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ْسـؾٍِؿ، إَِّٓ َِطِقـِ  »مرؾقظًو:  ؾح يٌ أكس عـ موفؽ  ا السـ :ومَ- 2 َُ ـِرٍئ  َْ اُل ا ََ َٓ ََيِؾُّ 

ـْفُ  َِ  -(1)«َكْػٍس 

ــًو:  ــ يٌ شــعق  عـــ زيــ  مرؾقظ َقــُف إَِػ َشــْبِع »وح َْرِض ُطْؾــً ، ُضق  ْٕ ـَ ا ــ َِ ـْ َمَخــَذ ِصــْزًا  ــ ََ

«َمَرِ غَ 
(2)

- 

 اجلؿؾي، كؼؾف: اعـ ؿ امي، واعـ هبرة- ؾؿـعؼ  ظذ حتريؿف يف ومَا اإلمجاع:- 3

 (.  وهق آشتقلُل ظذ حؼ  غِره، َقْفرًا، َغِر حؼٍّ ققلف: )

 (: أخرج ادسـروق، وادختؾس-آشتقلل ظذ حؼ غره قفراً هذا لعريػ افغصى، ؾؼقفف: )

 أخذ افةـلء ظذ وجف اخلػقي-  فالسـرق :

 ى ادول-مـ يلخذ معتؿ ًا ظذ ؽػؾي صوح وآختلس:

ـؼقلٍ ققلف: ) ََ  (.  َـ َظؼاٍر و

 -وـؾ مؾؽ ثوعً: ـوف ار، وافبستون، وكحقمه العؼار:

 مو فقس عثوعً: ـوٕؿؿةي، وافؽتى، وافسـقورات، وؽر ذفؽ- وادـؼقل:

و، أو مـؼـقًٓ: ـوٕثـوث، وٓ ؾرق عغ ـقن ادغصقب ظؼـورًا: ــوٕرض، وادزرظـي، وكحقمهـ

 ؿي، وإؿؿةي، وكحقهو-واحلققان، وإصجور، وإضع

   والدلقؾ ظذ وققع الغص  يف العؼار، ويف ادـؼقل: ♦

َقـُف اهللُ »مرؾقظًو:  - ح يٌ أ  هريرة 1 َّٓ َضقَّ ِف، إِ َْرِض ََِغْرِ َحؼ  ْٕ ـَ ا
َِ ْلُخُذ َمَحٌد ِصْزًا  َُ  َٓ

 ِ ََ ْقَم اْلِؼَقا َُ «إَِػ َشْبِع َمَرِ َغ 
(1)

- 

                                 
ه  مـ ح يٌ ظؿرو وفف صو ،مـ ح يٌ أ  حرة افرؿوَش ظـ ظؿف (1579)وأعق يعذ  (،29695)أخرجف أَ   (1)

افب ر ادـر  -وفف صقاه  أخرى (2823)وافطحووي يف رشح ادةؽؾ  (،21982)عـ يثر  أخرجف أَ  

(6.693-) 

 (-1619)ومسؾؿ  (،2452)أخرجف افبخوري  (2)
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يف ادـؼقل لؾ إمجوع، ؾنن لعؾؼ افـػقس عوفعؼور أوػ مـ لعؾؼفـو  - وإذا ـون ثبقت افغصى2

 عودـؼقل: ٕكَّف أظذ، وأرؽى فؾـوس، ـام هق معؾقم-

مُهاققلف: ) : َردَّ لٍّ  َ
َر ذِ ْؼَتـَك، مو ََخْ ُُ  (.  وإن َغَصَ  َكؾبًا 

ة، وهـق مـو ــون فؾؿؼوصـ  اجلـوشز,مو ٓ يبوع مــ ادختصـوت: ـوفؽؾـى افـذي جيـقز اؿتــوؤه 

، ومخر افذمل ادستقرة ؽر ادجوهر هبـو، إذا أخـذت ؿفـرًا عغـر ,وهل: افرظل، واحلراشي، وافصـق 

 حؼ ؾنكف يع  ؽصبًو أيضًو-

ؾنن ـون افؽؾى عو ٓ جيقز اؿتـوؤه، أو اخلؿر فؾـذمل ادجـوهر هبـو، أو مخـرًا دسـؾؿ، ؾـال جيـى 

ظــ اتـوذ افؽؾـى، وحقـفـو  ^ك افـبـل ردهو، وٓ يع  هذا ؽصـبًو: ٕن اهلل حـرم عقـع اخلؿـر، واـ

َم ص  رظًو فقس فف حرمي-ـؾؾقس دو أخذ حرمي، ؾام ُحر 

ْقَت ٍ ققلف: ) ََ ُردُّ ِجْؾَد  َُ  (.  وٓ 

 ٓ ادختصـوت، مــ ؾقؽـقن هـذا وظـذ، ,ادذهى مـ ادةفقر يف,جؾ  ادقتي ٓ يطفر عوف عغ 

 -ؾال شعوتادو يف أمو افقوعسوت، يف عف يـتػع أن ؾقص ، إمقال مـ

 وإذا ـون ٓ يطفر عوف عغ، ؾال يؾزم افغوصى فف أن يرده-

 -(2)أكف ٓ يص  عقعف  والعؾ : ♦

ُِ الهلَِ  َهَدرٌ ققلف: )  (.  وإتل

ؾـنن هـذا هـ ٌر ٓ بـى  ,افؽؾى، ومخر افذمل، وجؾ  ادقتي,إذا ألؾػ افغوصُى أحَ  افثالثي 

 ؿقؿتف عنلالؾفو-

                                
 

 -(1611)أخرجف مسؾؿ  (1)

 ،ٕكف كجس يبوح آكتػوع عف :عسوتيبوح آكتػوع عف يف افقو :إذا ؿؾـو ،حيتؿؾ أن جيى رده" :وؿول ادقؾؼ اعـ ؿ امي (2)

 -اعـ لقؿقي :، واختوره"أصبف افؽؾى ادؼتـك
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افةــورع مـــ ظؼــ  ادعووضــي ظؾقفــو، وحقـ ــذ: إذا ؽصــبً  أن هــذه إصـــقوء مـــع والعؾــ : ♦

، ؾنن لؾػً ؾال ُيؾزم عوفؼقؿي: ٕكَّف فـقس هلـو ؿقؿـي صــرظًو: إذ ,إٓ اجلؾ  ؾػقف خالف,وجى ردهو 

 هل ه ر-

ْضَؿـْفققلف: ) َُ  (.  وإن اْشَتْقَػ ظذ ُحرٍّ   

ثـؿ مـوت: ٕجـؾ مـرٍض  إذا اشتقػ أحٌ  ظذ حر  وحبسف، ومل يؿـعف مـ افطعـوم وافةــراب،

 ، ؾنكف ٓ يضؿـ-,عو فقس فف ارلبوط عوفغوصى,وكحقه 

، ,ؾفـق آشـتقالء ظـذ مـول افغـر,أن احلّر فقس عامل، وافغصى خوص عوٕمقال  والعؾ : ♦

 وٕن مقلف عسبٍى خورج ظـ ادستقيل ؾال يضّؿـ-

أو أصـوعتف ؾقــف أمـو إن مـوت عسـبٍى ٕجــؾ ادؽـون، ــام فــق احـسق ادؽـون افـذي شــجـ ؾقـف، 

 صوظؼي ؾامت: ؾنكف يضؿـ ـام شـقلا يف ـتوب اف يوت-

 (.  وإن اْشَتْعَؿَؾف َكْرهًا، مو َحَبَسف فعؾقف ُمْجَرُتفققلف: )

إذا أـرهف ظذ أن يعؿؾ ظـ ه وخي مف، أو حبسف مّ ًة دثؾفـو أجـرة، ؾـنن افغوصـى يؾـزم عـ ؾع 

 أجرلف-

مــ ؾرصـي افعؿـؾ، وحتصــقؾ ادـول، ؾتعـغ ظؾقـف أكف ؾّقت مـػعتف، ومـعـف  والعؾ  يف ذلؽ: ♦

 لعقيضف ع ؾع إجرة-

ْؾَزُم ردُّ ادغصقِب َِزُادتِف، وإن َغِرَم َم عاَففققلف: ) َُ  (.  و

إذا ؽصى افغوصُى ظقـًو، أو خمتصًو، ؾنكف جيى أن يرد هذا افغصى عزيودلـف: ـحقـقاٍن لقافـ ، 

 أو موٍل ثؿ زاد، أو صجٍر ثؿ أثؿر-

 يرد ادغصقب عزيودلف، وإن ؽرم أضعوف ؿقؿتف-وجيى ظؾقف أن 

ؽصى حجرًا، وعـك ظؾقف ج ارًا، وحغ أراد أن يرده لرلى ظذ ذفـؽ أن هيـ م اجلـ ار  َهالف:

 ثؿ يلخذه، ؾقؼول فف: ظؾقؽ أن لرده، وإن ؽرمً أضعوف ؿقؿتف-
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 -  (1)«َلْقَس لِِعْرٍق َطاِ ٍ َحؼ  »مرؾقظًو:  ح يٌ شعق  عـ زي   والدلقؾ: ♦

 :ؾقعومؾ علضـقؼ إمريـ-أن افغوصى طومل معت ٍ  والؼاظدة ، 

ف اْلَؼْؾُع، وَمْرُش َكْؼِصفا، وَتسقُتفا وإُجرةُ ققلف: ) ََ ـَك يف إرِض مو َغَرَس: َلِز ََ  (.  وإن 

 إذا ؽصى أرضًو ثؿ عـك ؾقفو عـوًء، أو ؽرس ؾقفو أصجورًا، أو كخقاًل، ؾنكف يؾزمف ظ ة أمقر: 

 -«َلْقَس لِِعْرٍق َطاِ ٍ َحؼ  »وإزافي افبـوء: حل يٌ:  - ؿؾع افغراس،1

- أرش كؼص إرض: ٕكف إذا ؽـرس ؾقفـو ؾناـو ٓ لؽـقن ــوٕرض افبؽـر افتـل مل لغـرس 2

ؾقفو، وـذا إذا عـك ؾقفو، ؾقؾزمف إرش مو عـغ ؿسـؿي إرض اجل يـ ة وؿقؿتفـو ععـ  إزافـي افةـجر 

 وافبـوء-

 ف ضـرر حصؾ عػعؾف-- جيى أن يسقي إرض: ٕكَّ 3

 ف ظؾقفو: ٕكَّف اشتقػ ظذ مـوؾعفو، ؾؾزمتف إجرة-ش- أجرة إرض م ة اشتقال4

َؾ َذلؽ َصْقدًا، فؾَِ لِؽِفققلف: )  (.  ولق َغَصَ  جارحًا، مو َظْبدًا، مو َفَرشًا، فَ صَّ

 إذا ؽصى آفي ؾؽسى هبذه أفي، ؾنن افؽسى يؽقن دوفؽفو-

ـؽؾى صـق ، أو صؼٍر يصـق  عف، ؾصود عـف صــق ًا، أو ؾرشـًو ؾصـود  فق ؽصى جورحًو: َهالف:

 عف، أو ظب ًا ؾؽسى عف، أو كحق ذفؽ: ؾقؾحؼ افؽسى عوفعغ، ويؽقن دوفؽ افعغ ادغصقعي-

ــف حصــؾ عســبى مؾؽــف ؾؽــون فــف، وٕن افغوصــى ؿــ  اشــتخ م مــو ٓ حيــؼ فــف  والعؾــ : ♦ أكَّ

 اشتخ امف، ع ون اشت ذان مـ صوحبف-

  ؾقعومـؾ علضــقؼ إمـريـ، وـقكــو كجقـز فـف أن افغوصى معت ٍ  ظـدكا قاظدة وهل:وٕن ،

 أخذ ـسى مو ؽصى: ؿ  جيرئ افبعض ظذ افغصى، ثؿ رّد مو ؽصى علجرلف، وأخذ مو ـسى- 

                                 
 (،5729)وافـسوشل يف افؽزى  (،1256)وافبزار يف مسـ ه  (،1433)، وافسمذي (3973)أخرجف أعق داود  (1)

لؾؼوه وؿ   ،^واحل يٌ صحق  ظـ افـبل  (:7.185)، وؿول اعـ ظب  افز يف آشتذـور (957)وأعق يعذ 

 -(1529)وصححف إفبوين يف اإلرواء  -افعؾامء عوفؼبقل
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َر الهقَب مو َصَبَغف، وَكَجـَر اخلشـَب  وك ـَقه، ـوَقصَّ  ،َرَب اْلـَؿصقغ وَكَسَج اْلَغْزَل ـوإن َ  ققلف: )

ه وَمْرَش َكْؼِصف، وٓ ص مو صارَ   (.  لَل لؾغاصِ  ـاحل ُّ َزْرظًا، مو البقضُ  َفْرخًا، والـََّقى َغْرشًا: َردَّ

 إذا ظؿؾ افغوصى يف ادغصقب صـوظي، ؾقسلى ظؾقف أا: 

 - جيى ظذ افغوصى رّد افعغ ادغصقعي مع افزيودة-1

 افـؼص-- إن ـوكً افعغ ؿ  كؼصً عسبى افصـوظي، ؾقجى أن يضؿـ 2

افذهى ـون يسووي أفػ ريول، وعع  صـقوؽتف أصب  يسووي لسـعامشي ريـول، ؾقضـؿـ  َهالف:

 ادوشي-

 - وٓ صـلء فف يف مؼوعؾ ظؿؾف وصـوظتف-3

 * وذـر ادمفػ أمثؾي ظ ي ة هلذا إصؾ وهل:

فق أكف ضــرب ادصـقغ ادغصـقب حؾقـًو آخـر، أو ؽصـى ثقعـًو ؾؼصــره، أو جعـؾ اخلةـى  ,

 حقه-دوٓعًو وك

فق ؽصى َحبًو ؾزرظف، وصور زرظًو، أو عقضي ؾقضعفو حتـً دجوجـي، وصـورت ؾرخـًو، أو  ,

 افـقى ؾغرشف وكبً ؾصور كخاًل مثاًل، ؾرد إصؾ وافزيودة فؾامفؽ، وٓ صـلء فؾغوصى-

ف َ  ُن َكْؼِصفققلف: ) َُ ؾَز َُ  (.  و

 يؾزم افغوصَى ضامُن كؼص ادغصقب عع  ؽصبف، وؿبؾ رده-

ى زيــ  مـــ ظؿــرٍو شـــقورة، وـوكــً لســووي ظةـــرة آٓف، وظـــ  ردهــو ـوكــً ؽصــ َهالــف:

 لسووي لسعي آٓف، ؾنكف يضؿـ افـؼص، لع ى، أو ؾرط، أو ٓ-

 : أن افغوصى ي ه متع يي، وحقـفو ؾعؾقف افضامن مطؾؼًو-والعؾ  ♦

 * ادمفػ أن شـقذـر مسوشؾ متعؾؼي عـؼص افعغ ادغصقعي-

ه َع قِقؿتِفَل الرققـوإن ُخِص ققلف: )  (.  ُؼ َردَّ

 إذا ؽصى رؿقؼًو ثؿ خصوه، ؾقجى أن يرد افرؿقؼ مع ؿقؿتف- 
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 : أنَّ اخلصـقتغ ؾقفام اف يي ـومؾي، ؾؽذا افرؿقؼ يف خصـقتقف ـومؾ ؿقؿتف-والعؾ 

 ـون افرؿقؼ يسووي مخسي آٓف، ثؿ خصوه، ؾنكف يرده ومعف مخسي آٓف ؿقؿتف- َهالف:

و ذـره، وكحق ذفـؽ عـو ؾقـف اف يـي ـومؾـي، ؾُقؾـَزم عـرده مـع ؿقؿتـف إذا ؿطع ي يف، أ وَهؾ ذلؽ:

 -(1)ـومؾي

ـْ ققلف: ) ْضَؿ ُُ  (.  وَا َكَؼَص َسعٍر   

 إذا كؼص شعر ادغصقب، وأراد افغوصى أن يرده، ؾنكف ٓ يضؿـ افـؼص-

ؽصى مـف شؾعي لسووي مخسي آٓف ومل يردهو حتك كزفً إشـعور، وأصـبحً  َهال ذلؽ:

 ريول، ؾال يضؿـ افغوصى افثالثي أٓف- لسووي أفػل

أكف رد افعغ عحوهلو مل يـؼص مـفو صـلء، ٓ صػي، وٓ ظغ، وكؼصـون افسـعر فـقس  والعؾ : ♦

 -(2)فف ظالؿي عودغصقب، عؾ فػتقر حي ثف اهلل يف ؿؾقب افعبود

ئِفققلف: )  (.  وٓ ََِؿَرٍض ُظدَّ َُزْ

ريول، ثؿ مرض ظــ ه ؾـؼصـً ؿقؿتـف إػ أرععامشـي فق أكف ؽصى هذا احلققان وؿقؿتف مخسامشي 

ريول، ثؿ صػل ؾعودت ؿقؿتف إػ مخسامشي، ؾال يضؿـ افغوصى ادوشـي، وافعؾـي: أن مقجـى افضـامن 

 ؿ  زال، ؾال مقجى فف- ,وهق كؼص افؼقؿي,

ـَ الـَّْؼَص ققلف: )  (.  وإن ظاَد َتعؾقِؿ َصـعٍ  َ ِؿ

ســووي مخســي آٓف ريــول، ؾلصـــقى عــوهلزال، فــق أكــف ؽصــى ظبــ ًا شــؿقـًو ي صــقرة ادســلل :

ؾلصبحً ؿقؿتف أرععي آٓف، ثؿ لعؾؿ صـعي ظـ  افغوصى ؾرجعً ؿقؿتف إػ مخسي آٓف، ؾقؼـقل 

 ادمفػ: يضؿـ افغوصى افـؼص عوهلزال- 

                                 
ؾام كؼص مـ ؿقؿتف ؾنكف يضؿـف،  ،ؾــظر افرؿقؼ عع  اجلـويي ،أكف يضؿـ مو كؼص :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)

 -واعـ ظؼقؾ مـ احلـوعؾي، واعـ لقؿقي ،اخلالل :واختورهو

 -وافعثقؿغ ،وافسع ي ،اعـ لقؿقي :عر، واختورهأكف يضؿـ كؼص افس :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (2)
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: أن افزيودة حصؾً مـ جفي أخرى، ؾوفزيـودة افثوكقـي ؽـر افزيـودة إوػ، ؾـوفرؿقؼ مـو والعؾ 

ال افذي أكؼص ثؿـف، وافـؼص حصؾ يف ي  افغوصى، ؾؽون افضامن ظؾقف، وـقكـف زال متصػًو عوهلز

 لعّؾؿ صـعي، ؾنن هذا ٓ يزيؾ مقجى افضامن-

َُؿ َكِس ققلف: ) ـَ فَزاَدْت قِقؿُتف  َؿ، مو َشِؿ ـَ الزُادةَ ـوإن َتَعؾَّ  (.  َل، مو َهِزَل فـََؼَصْ : َ ِؿ

ؿ هـذا افرؿقـؼ ادغصـقب صــعي ظــ  ؽصى رؿقؼًو يسـووي أفـػ ريـول، ؾـتعؾّ  صقرة ادسلل :

افغوصى، أو أكـف شـؿـ ؾـزادت ؿقؿتـف إػ أفـػ ومـوشتل ريـول، ثـؿ ععـ  ذفـؽ كســل مـو لعؾـؿ مــ 

ـُف ؾـؼصً افزيودة وظود إػ أفػ ريول، ؾنن افغوصى يضؿـ افـؼص-  افصـعي، أو هزل وزال ِشَؿ

ــف، ويــُ  افغو والعؾــ : ♦ ــودة ؿــ  زادت يف مؾــؽ ادغصــقب مـ ــي، أن هــذه افزي صــى يــ  متع ي

 ؾقضؿـ-

لِ ققلف: )  (.  ك  لق ظاَدْت َـ غِر ِجـِْس إَوَّ

يعـل: ـام فق أكف ؽصى ظب ًا يسووي موشي، ثؿ شؿـ ؾلصب  يسووي موشي ومخسـغ، ثـؿ هـزل 

 ؾرجع إػ ؿقؿتف موشي ريول، ثؿ لعؾؿ صـعي ؾلصب  يسووي موشي ومخسـغ، يضؿـ افـؼص-

 وكقي ظـ إوػ-اختالف جـس افزيودة افث والعؾ :

ـُ إٓ َمْكَهَرمهاققلف: ) ْضَؿ َُ  (.  وَـ ِجـِْسفا ٓ 

ؽصى رؿقؼًو يسووي موشي، ؾتعؾؿ اخلقوضي ؾلصب  يسـووي موشـي ومخســغ، ثـؿ  صقرة ادسلل :

كسـل اخلقوضي، ولعؾؿ افـجورة، ؾلصب  يسووي موشـي وثالثـغ، ؾـنن افغوصـى يضـؿـ افػـورق عـغ 

,، ؾـنن ـوكـً افزيـودة إوػ مسـوويي فؾثوكقـي ,ل هــو ظةــرون ريـوًٓ وهـ,افزيودة إوػ وافثوكقي 

   ,عؿعـك أكف أصب  يف ادثول افسوعؼ يسووي عع  افـجورة موشي ومخسـغ، ؾال يضؿـ صـق وً 

أن افصـــوشع ـؾفــو مـــ جـــس واحــ ، ؾؽــؾ افصـــوشع جـــس مـــ أجـــوس افزيــودة يف  والعؾــ :

 افرؿقؼ-
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 لاااااافص

 :قال ادملػ 

، مو ] ـٍ َتَؿقَُّز: كزٍُ ، مو ِحـطٍ  َِِؿْهؾِف ، مو َصَبَغ الهـقَب، مو َلـ َّ َشـِقُؼًا َـُدْه َُ وإن خؾَطف َ  ٓ 

رُؽاِن ََؼْدِر َاَلْقِف  فقف، وإن َكَؼَصـ  الؼقؿـُ  َ ـِؿـَفا، وإن ـظؽس، و  َتـُْؼص الؼقؿُ  و  َتِزْد: فف  َص 

ـك َقْؾـَع الصـْبِغ، وإذا قؾـَع غـرُس ادشـِسي مو َِــاُ ه زاَدْت قِقؿُ  محِدمها فؾصـاحبِفا، وٓ ُُيْـ ََ ــ َم ََ َزُ 

ٓشت ؼاِق إرِض: َرَجَع ظذ َائِعفا َالَغراَـِ . وإن َمْضَعَؿـف لعـاِ ٍ ََغْصـبِف فالضـ ُن ظؾقـف، وَظْؽُسـف 

ـاه:    َُّ ـزُم َنظارتِـف. ََعْؽِسف، وإن َمْضَعَؿف دَِالِؽِف، مو َرَهـَف، مو َمْوَدَظـف، مو آَجـَره إ َُ ْعَؾـَؿ، و َُ ْم إٓ من  ـْزَ َُ

ـُ غـَر ادِـْهِع   ْضـَؿ َُ هؾـف إذًا، وإٓ فؼقؿتـف ُـقَم تعـّذر، و َِ ـْهَعٍّ َغـِرَم  َِ وَا َتؾَِػ مو َتَغقَّـَ  َــ َغصـقٍب 

َر ظصٌر، فادِْهُؾ، فنن اْكَؼَؾَ  َخلا َدَفَعف وََعف َكْؼُص  ؿَّ  .[قِقؿتِف َظِصراً َؼقؿتِِف ُقَم َتَؾِػِف. وإن َُتَ

هذا افػصؾ ظؼ ه ادمفػ: فبقون حؽؿ مـو إذا خؾـط ادغصـقَب، أو صـبغف، أو أضعؿـف دوفؽـف، 

 وُحؽؿ ادغصقِب إذا َلؾَِػ، وكحق ذفؽ-

َتَؿقَُّز: كزٍُ ، مو ِحـطٍ  َِِؿْهؾِف ققلف: ) َُ  (.  وإن خؾَطف َ  ٓ 

 إذا خؾَط افغوصُى ادغصقَب عغرِه، ؾفذا حتتف ؿسامن: 

 وَتتف صقرتان:أن ٓ يؿؽـ متققز ععضف مـ ععض،  إول:

 أ( أن يتسووى اخلؾقطون يف اجلقدة-

 خؾط زيً زيتقن عؿثؾف، أو ؿؿحًو عؼؿٍ  مثؾف، وكحق ذفؽ- َهالف:

، ادخؾـقط ادـول هـذا يف ,وافغوصى ادوفؽ،: أي,أكف ٓ يؾزمف مثؾف، وإكام يةسـون  فاحلؽؿ:

 -افؼقؿي يف ويتةورـون افزيً، يبوع وحقـفو، افؼقؿي لـؼص مل إذا

أكف ؿ ر ظـذ دؾـع ععـض موفـف إفقـف مـع رد ادثـؾ يف افبـوؿل، ؾؾـؿ يـتؼـؾ إػ ادثـؾ يف  والعؾ : ♦

 اجلؿقع، ـام فق ؽصى صوظًو ؾتؾػ ععضف-

وادمفػ هبذا ذـر روايـي ظــ أَـ ، وؿـ  خـوفػ ادةـفقر مــ ادـذهى افـذي ؾقـف: أكـف يؾـزم 

 قف ادغصقب مـف- افغوصى مثؾ مو ؽصى، ؾقعط
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فق َؽَصى زيً زيتقن، ثؿ ُخؾط عؿثؾف، وٓ يؿؽـ متققزه، ؾقؾزم افغوصـَى أن يـرد ظـذ  َهالف:

 ادغصقِب مـف مثَؾ مو ؽصى يف كقظف وؿ ره، وهذا أؿرب-

 ب( أن يؽقن ععض اخلؾقطغ أجقد، أو خيتؾػ اجلـس-

 :يبقعـوه، ويلخـذ ــؾ واحـ  مـو أاام يصبحون صـرـوء ؾقام ُخؾِـط، ومهـو عوخلقـور أن  فاحلؽؿ

 يقازي موفف، أو ُيبؼقوه-

فق َؽصى زيً زيتقن، وخؾطف مع زيً شؿسـؿ، ؾؼقؿـي زيـً افزيتـقن موشـي، وزيـً  َهالف:

 افسؿسؿ مخسـقن، ؾنن عوظف ؾؾصوحى زيً افزيتقن ثؾثو افؼقؿي، وفصوحى زيً افسؿسؿ ثؾثفو-

مع كؼٍص: ٕكف اخـتؾط، وفـقس فــو  أكف ٓ يتؿؽـ ادغصقب مـف مـ أخذ كصـقبف إٓ والعؾ : ♦

 أن ك خؾ افـؼص ظذ ادغصقب مـف-

أن يؿؽـ متققز ععضف مـ ععـض: ؾقجـى ظـذ افغوصـى أن يؿقـز ادغصـقب، وخيّؾـص  الهاين:

 ععضف مـ ععض، وفق صؼ ظؾقف، ويرد ادغصقب دوفؽف-

ر، ؾقجـى ؽصى صعرًا، ثؿ خؾطف عحـطي، أو مترًا، ثؿ خؾطف عــقع آخـر مــ افـثام َهال ذلؽ:

 افتؿققز- 

أكَّف أمؽـ أن يـرد ظـذ ادغصـقب موفـف ؾؾزمـف ذفـؽ، وإن احتـوج افتؿققـز إػ أجـرة  والعؾ : ♦

 ؾوفغوصى يؾتزم هبو: ٕنَّ هذا عسبى لع يف- 

، مو ظؽــس، و  َتـــُْؼص الؼقؿــُ  و  َتــِزْد: ففــ  ققلــف: ) ـٍ مو َصــَبَغ الهــقَب، مو َلــ َّ َشــِقُؼًا َــُدْه

 (.  َاَلْقِف  فقف رُؽاِن ََؼْدرِ ـَص 

إذا ؽصى ثقعًو ثؿ صبغف عؾقن مـ مول افغوصى، أو ؽصى شقيؼًو وفّتف ع هـ مــ ظــ ه، أو 

ظؽس ذفؽ: علن ؽصى دهـًو، وفً عف شقيؼًو يف مؾؽـف، ؾفـق أن ؿـ  خؾـط ادـول ادغصـقب عـامٍل 

   ف  احلؽؿ؟ظذ وجف ٓ يتؿؽـ تؾقص هذا مـ هذا ومتققزه، 
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 سلل  ٓ ُتؾق َـ َلث حآت: ذكر ادملػ من اد 

 - أن ٓ لـؼص افؼقؿي فؾعغ ادغصقعي وٓ لزي : ؾقؽقكون صـريؽغ عؼ ر موفقفام-1

ؽصى شقيؼًو يسووي ظةـرة ريوٓت، وـون ظـ ه دهــ يسـووي مخسـي ريـوٓت،  َهال ذلؽ:

ًّ افسقيؼ عوف هـ، ؾلصب  يسووي مخسي ظةـر ريوًٓ، ؾناام يؽقكـون صــريؽغ يف هـ ذا افسـقيؼ ؾؾ

 مخسي- ,وهق افغوصى,ادؾتقت عؼ ر موفقفام، ؾؾصوحى افسقيؼ ظةـرة، وفصوحى اف هـ 

 (.  وإن َكَؼَص  الؼقؿُ  َ ِؿـَفاققلف: )

 افؼقؿي فؾعغ ادغصقعي عع  اخلؾط، ؾقضؿـ افغوصى افـؼص: فتع يف- - أن لـؼص2

ؿقؿتـف، إمـو فعـ م  افثقب ؿبؾ افصبغ يسـووي ظةــرة ريـوٓت، ؾؾـام صـبغف كزفـً َهال ذلؽ:

جقدة افصبغ، أو فتؾـػ ععضـف وكحـق ذفـؽ، ؾلصـب  يسـووي شـبعي ريـوٓت، ؾقضـؿـ افغوصـى 

 فؾامفؽ ثالثي ريوٓت-

 (.  وإن زاَدْت قِقؿُ  محِدمها فؾصاحبِفاققلف: )

- أن لزي  ؿقؿي أح  افعقــغ: عسـبى اخلؾـط، ؾوفزيـودة لؽـقن فصـوحى ادؾـؽ افـذي زادت 3

 فألصؾ- : ٕاو لبعوذلؽؿقؿتف: 

ؽصى ثقعًو يسووي ظةـرة ريوٓت، وظـ ه صبغ يسووي مخسي ريـوٓت ؾصـبغف،  َهال ذلؽ:

ثــؿ زادت ؿقؿــي افصــبغ يف افســقق إػ ظةـــرة، ؾلصــب  افثــقب يســووي ظةـــريـ، ؾتؽــقن افزيــودة 

 فصوحى افصبغ، وهؽذا، ؾوفزيودة فؾذي ؽال شعره وارلػع مـ افثقب، أو افصبغ-

 ؾناو لؽقن عقـفام عؼ ر زيودة ـؾ مول-  ؾنن ـوكً فزيودهتام معًو،

ََك َقْؾَع الصْبغِ ققلف: ) ـ َم ََ  (.  وٓ ُُيَْزُ 

 فق أن افغوصى مثاًل صبغ افثـقب افـذي ؽصـبف، ؾؼـول ادوفـؽ: أزل مـو وضـعً مــ افصـبغ 

 ؾومتـع افغوصى-  ,وهذا مؼ ور ظؾقف يف صبغ افثقوب يف افسوعؼ,

 -  ,وهق افصبغ,ؽ: ٕن يف ذفؽ إلالؾًو دؾؽف أكف ٓ جيز افغوصى عنزافي ذف فاحلؽؿ:
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، ؾنن عوظو افثـقب ؾؾـف إحـقال ,ـام لؼ م,ؾقؽقن ادوفؽ، وافغوصى صـريؽغ  :هذا وظذ •

 افثالثي ادتؼ مي: مـ ـقكف عـػس افؼقؿي، أو زيودة، أو كؼص-

قؿـي مـو وإن ضؾى ادوفُؽ عقَع افثقِب ؾؾف ذفؽ، وفف ـذفؽ متؾؽ افثـقب عوفؼقؿـي، عـلن يـ ؾع ؿ

 زاد ؾقف مـ صبغ-

 (.  وإذا قؾَِع غرُس ادشِسي، مو َِـاُ ه ٓشت ؼاِق إرِض: َرَجَع ظذ َائِعفا َالَغراَ ِ ققلف: )

رجؾ ؽصى أرضًو، ثؿ عوظفو ظـذ آخـر، وأخػـك ظـذ ادةـسي افغصـى، ثـؿ  صقرة ادسلل :

افـذي اصـساهو مــف،  عع  ذفؽ عــك ظؾقفـو ادةـسي، أو ؽـرس، ثـؿ لبـغ أن إرض فقسـً فؾبـوشع

: إكـف جيـى ظـذ فقؼـقل ادملـػوضوفى ادوفـؽ احلؼقؼـل ادةـسي أن يؼؾـع ؽرشـف، أو يزيـؾ عــوءه، 

ادةسي إزافي مو عـك، أو ؿؾع مو ؽرس، ويرجع ظذ افبوشع افذي عوظـف ظـذ أن إرض فـف وفقسـً 

 فف، ؾقلخذ مـف مو ؽرم مـ افغرس، أو افبـوء- 

 (.  ِ ٍ ََغْصبِف فالض ُن ظؾقف، وَظْؽُسف ََعْؽِسفوإن َمْضَعَؿف لعاققلف: )

إذا أضعؿ زيٌ  ظؿرًا ضعومًو، وظؿرو يعؾؿ أكف مغصقب، ؾال ضامن ظذ افغوصى زي ، عؾ ظـذ 

 أـؾ وهق ظؿرو- 

 أكَّف ألؾػ مول ؽره ععؾؿ-  والعؾ : ♦

 -ومل عوفغصى، ؾوفضامن ظذ افغوصىوظؽسف ععؽسف، أي: إذا أضعؿف فغر ظ

 أكف أومهف، وؽرر عف: إذ إصؾ أكف مل يطعؿف إٓ أكف يؿؾؽف-  :والعؾ

ْعَؾؿَ ققلف: ) َُ ْم إٓ من  ْزَ َُ اه:    َُّ  (.  وإن َمْضَعَؿف دَِالِؽِف، مو َرَهـَف، مو َمْوَدَظف، مو آَجَره إ

 ,ظؿـرو,ؽصَى زيـٌ  مــ ظؿـرٍو أرزًا، وحلـاًم، ثـؿ أضعؿـف دوفؽـف  صقرة ادسلل  يف اإلضعام:

   َيؾق َـ حآت:ففذا ٓ

 - أن يلـؾف، وُيعؾؿف افغوصى أن هذا هق موفف وضعومف: ؾنكف يزأ هبذا-1

ؾ ضعومل، ؾال يزأ-2 ـُ  - أن يلـؾف، عـوء ظذ أن افطعوم مؾؽ فؾغوصى، ؾقؼقل: 
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 ففؾ ُزم؟- أن يؼ مف إفقف ويلـؾف ادوفؽ، ومل يؼؾ فف افغوصى صـق ًو، 3

 : ٕكَّف مل ُيعؾِؿف عوٕمر-وذلؽأ: أكف ٓ يز ادشفقر َـ ادذه : 

 (.مو َرَهـَفققلف: )

 ـذفؽ إذا رهـ افغوصُى ادوَل ف ى موفؽف وهق يعؾؿ-

اشت ان افغوصى مـ ادوفؽ َديــًو ؾقضـع افغوصـى مـو ؽصـبف رهــًو فـ ى موفؽـف،  َهال ذلؽ:

 ؾنكف ٓ يزأ-

 مؽـف مـف، وشؾطف ظؾقف-: ٕكَّف وذلؽإٓ إن ظؾؿ ادوفؽ أن هذا مؾؽف، ؾنن افغوصى يزأ: 

 (.  مو َمْوَدَظفققلف: )

 ـذفؽ إذا أودظف إيوه- 

ؽصــى مـــف ظةـــرة آٓف ريــول، ثـؿ ؿــول: هــذه افعةـــرة أٓف خــذهو وديعــي  َهـال ذلــؽ:

 : ٕكَّف مل يعطف إيوهو ظذ أاو مؾؽف-وذلؽظـ ك، ؾتؾػً ظـ  ادقدع ؾال يزأ افغوصى: 

 (.مو آَجَرهققلف: )

 إيوهو، ثؿ لؾػً، ؾنن افغوصى ٓ يزأ- وـذفؽ إذا أجره 

 ؽصى مـف شـقورة ؾلجرهو ظؾقف، ثؿ لؾػً حتً ي ه، ؾنن افغوصى ٓ يزأ-  َهال ذلؽ:

 : أن افعغ ادمجرة يف ي  ادستلجر ؽر مضؿقكي- والعؾ 

َُزُم َنظارتِفققلف: )  (.  و

 شبقؾ اإلظورة-  عوفـسبي فؾعوريي إمر خيتؾػ، ؾقزأ إذا أوصؾ ادغصقَب دوفؽف ظذ

ــًو، ثــؿ أظورهــو دوفؽفــو  َهــال ذلــؽ: ؾتؾػــً حتــً يــ ه، ؾقــزأ  ,وهــق ٓ يعؾــؿ,ؽصــى ظقـ

 افغوصى-

 ، أو لػريط، أو مل حيصؾ مـف ذفؽ- ضومـ مطؾؼًو، شقاء حصؾ مـف لع   : أن ادستعروالعؾ 
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هؾف إذًا، وإٓققلف: ) َِ ْهَعٍّ َغِرَم  َِ  (.  فؼقؿتف ُقَم تعّذر وَا َتؾَِػ مو َتَغقََّ  َـ َغصقٍب 

 إذا لؾػ ادغصقب، أو ؽوب ؾؾؿ يؿؽـ رّده، ؾنن افغوصى يضؿـف، وضامكف فف حوفتون:

 : ؾقضؿـ مثؾف، ؾنن لعذر ادثع ؾنكف يؼ ر عؼقؿتف يقم لعذر وجقده-من ُؽقن ادُتؾػ َهؾقاً أ- 

ؾرضــو أن  : ٕكَّف مـثع، فؽــ فـقوذلؽؽصى صعرًا، ثؿ لؾػ، ؾنكف يضؿـ مثؾف:  َهال ذلؽ:

: أكَّـف دـو والعؾـ افةعر اكع م مـ إشقاق، ؾؾؿ جي  مثؾ مـو ألؾـػ، ؾنكــو كؼـ ر ؿقؿتـف يـقم لعـذره: 

 لعذر افضامن عودثؾ ثبً افضامن عوفؼقؿي، وهذا معـك ؿقل ادمفػ: )وإٓ ؾؼقؿتف يقم لعذره(-

 ^إَِػ افـَّبِـل   ^ أْهـَ ْت َعْعـُض َأْزَواِج افـَّبِـل  : ؿـول ^حـ يٌ أكـس عــ موفـؽ  والدلقؾ: ♦

ًْ َمـو ؾِقَفـو، َؾَؼـوَل افـَّبِـل   ًْ َظوشَِةُي اْفَؼْصَعَي عَِقِ َهو َؾَلْفَؼ َضَعـاٌم ََِطَعـاٍم، »: ^َضَعومًو يِف َؿْصَعٍي، َؾضـرَع

 -(1)«َوإَِكاٌل َِنَِكالٍ 

ـُ غَر ادِْهِع  َؼقؿتِِف ُقَم َتَؾِػفِ ققلف: ) ْضَؿ َُ    (.و

 : ؾقضؿـ عؼقؿتف يقم لؾػف-َؾُػ ققؿقاً من ُؽقن ادُتْ ب- 

ـؾ مؽقٍؾ، أو مقزوٍن، ٓ صـوظي ؾقف مبوحي، يص  افسؾؿ ؾقـف: ــوفؼؿ ،  وادهع ظـد احلـاَؾ :

 : مو ظ اه-والؼقؿل، ووافتؿر، وافةعر، وكحقه

َر ظصٌر، فادِْهُؾ ققلف: ) ؿَّ  (.  وإن َُتَ

يــرد ظــذ ادوفــؽ مثــؾ هــذا إذا ؽصــى ظصـــرًا، وحبســف حتــك أصــب  مخــرًا، ؾــنن افغوصــى 

 افعصـر: ٕكَّف مثع-

وإكام ؿؾـو: ٓ يرد ظقـف: ٕكَّف دـو تؿـر زافـً موفقتـف، وأصـب  افقاجـى إراؿتـف، ؾصـور متعـذرًا 

 صـرظًو رّد ظقـف، وادتعذر صـرظًو ـودتعذر حسًو-

                                 
 (-7358)وصححف إفبوين يف صحق  اجلومع  ،حسـ صحق  :وؿول (،1359)أخرجف افسمذي  (1)
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 (.فنن اْكَؼَؾَ  َخلا َدَفَعف وََعف َكْؼُص قِقؿتِف َظِصراً ققلف: )

ثول افسوعؼ، فق أن اخلؿر حتقل مـ ـقكف مخـرًا إػ ـقكـف خـاًل: ؾـنن افغوصـى يـ ؾع اخلـؾ يف اد

 فؾامفؽ، ومعف أرش كؼص ـقكف ظصـرًا-

ؽصى ظصـرًا ؿقؿتف مخسـقن ريوًٓ، ثؿ حتقل مخـرًا، ثـؿ حتـقل مــ ـقكـف مخـرًا إػ  َهال ذلؽ:

فؾامفـؽ ومعـف أرش افــؼص:  ـقكف خـاًل، واخلـؾ ؿقؿتـف ثالثـقن ريـوًٓ، ؾـنن افغوصـى يـ ؾع اخلـّؾ 

 ظةـرون ريوًٓ- 
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 ٌلاااااااَفْص

 :قال ادملػ 

َفاُت الغاِصِ  احلؽؿقَ  َاضؾٌ ، والؼقُل يف قِقؿِ  التالِِػ، مو َقْدِره، مو ِصـَػتِف: ققُلـف، ويف ـوَتَص ] رُّ

 ََ َق َـف ظــف  ـف َتَصـدَّ ََّ ـف، وإن َجِفـَؾ ر  َ ه، وَظَدِم َظْقبِف: ققُل َر َـًا، مو َفـَتََّ َرد  ــ َمْتَؾـَػ َُمَْسَ ََ ضـؿقكًا. و

 َقَػصًا، مو َاًَا، مو َحؾَّ ِوكاًل، مو ِرَاضًا، مو َقْقدًا، فَذَهَ  َا فقف، مو َمْتَؾَػ صق ًا وك َقه: َ ِؿـَف.

، كالؽؾـِ  الَعؼـقِر دَِــ َدَخـَؾ َقَتـف َ  ـَ ً  َطرٍُؼ َ ق ٍؼ فَعَهَر َف إكساٌن: َ ِؿ ََّ َط دا ََ نِْذكِـف، مو وإْن َر

ـِْزلِـف. وَـا َمتَؾَػـ  البفقؿـُ  َــ الـزرِع َلـْقًل َ ـِؿـَف صـاحُبفا، وَظْؽُسـف الـفـاُر، إٓ مْن  ََ َظَؼَره خـارَج 

َفا ٓ  ـَ ِجـاَُتفـا َُِؿَؼـدَّ ُتْرَشَؾ َُؼْرِب َا ُتْتؾُِػف ظادًة، وإن كاك  ََِقـِد راكـٍ ، مو قائـٍد، مو شـائٍؼ َ ـِؿ

ِرهــا، وَــاقل ِجـ ــِؾ الصــائِؾ ظؾقــف، وَكْســَُِؿَمخَّ زَــاٍر، وَصــؾقٍ ، وآكقــِ  َذَهــٍ ، ـاُتِفــا َهــَدٌر: كْؼَت َِ ِر 

 ٍ ََ ٍر غِر َُمَس ٍ ، وآكقِ  ََخْ  .  [وفِضَّ

 هذا افػصؾ هق يف عقون حؽؿ لصـرؾوت افغوصى، واإللالؾوت، وضاماو، ومو يتعؾؼ عذفؽ- 

َفاُت الغاِصِ  احلؽؿقَ  َاضؾ ٌ ـوَتَص ققلف: )  (.رُّ

ــً يف افعبــودات، أو يف ظؼــقد لصـــرؾو ــ  هبــو، شــقاء ـوك ــي عوضؾــي ٓ يعت ت افغوصــى احلؽؿق

 ادعووضوت، أو افتزظوت، أو إكؽحي-

افتصـــرؾوت افتــل حُيَؽــؿ هلــو عوفصــحي، أو افػســود: ـوفقضــقء وافصــالة،  وادــراد َاحلؽؿقــ :

 وافبقع، وكحقه-

 -ؽصى موء، ولقضل عف، ؾقحؽؿ ظذ افقضقء علكف ؾوش  َهال ذلؽ:

 ؽصى أرضًو، وصذ هبو، أو ثقعًو ؾقحؽؿ ظذ صاللف أاو ؾوش ة- َهال آخر:

ؽصــى شـــقورة، ؾبوظفــو، أو أجرهــو ؾــقحؽؿ ظــذ افبقــع، أو اإلجــورة عوفػســود،  َهــال آخــر:

 وهؽذا-
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 -(1)«َلْقَس لِِعْرٍق َطاِ ٍ َحؼ  »: ظؿقم ح يٌ: والدلقؾ ♦

 قريي-وخرج عؼقفـو: افتصـرؾوت احلؽؿقي: افتصـرؾوت افص

ؽصى ثقعًو ثؿ فبسف، أو ضعومًو ؾلـؾف، أو حّبًو ثؿ زرظـف، أو شــقورة ؾوشـتعؿؾفو، ؾفـذه  َهاهلا:

 لصـرؾوت صقريي ٓ حيؽؿ هلو عصحي أو ؾسود-

 (.  والؼقُل يف قِقؿِ  التالِِػ، مو َقْدِره، مو ِصَػتِف: ققُلفققلف: )

 :وذكر صقرتغذـر ععض صقر آختالؾوت عغ ادوفؽ وافغوصى، 

 إذا اختؾػو يف ؿقؿي افتوفػ، أو ؿ ره، أو صػتف: ؾوفؼقل ؿقل افغوصى مع يؿقـف-  إوػ:

لؾػً افعغ ادغصقعي، وؿـول افغوصـى: ؿقؿتفـو أفـػ ريـول،  َهال آختلِ يف ققؿ  ادتؾػ:

 وؿول ادوفؽ: عؾ ؿقؿتفو أفػ ومخسامشي ريول-

عغ، وؿــول افغوصــى: عــؾ ـتوعــًو ؿــول ادوفــؽ: ؽصــبً ـتــو َهــال آخــتلِ يف قــدر ادتؾــػ:

 واح ًا-

ًَ افةـوة وهـل شـؿقـي ذات فـبـ، وؿـول  َهال آخـتلِ يف صـػ  ادتؾـػ: ؿـول ادوفـؽ ؽصـب

 -قل يف هذه احلوٓت هق ؿقل افغوصىافغوصى: عؾ هزيؾي: ؾوفؼ

 : أن إصؾ عراءة افذمي، وافغوصى مـؽر، وافؼقل ؿقل ادـؽر مع يؿقـف-والعؾ 

هققلف: ) َ فويف َرد   (.  ، وَظَدِم َظْقبِف: ققُل َر

 إذا اختؾػو يف رّد افعغ ادغصقعي ولعقبفو مـ ظ مف، ؾوفؼقل ؿقل ادوفؽ-  الهاين:

 ؿول ادوفؽ: مل لرّد افعغ ادغصقعي، وؿول افغوصى: عؾ رددهتو- َهال آختلِ يف رّد العغ:

                                 
وأعق يعذ  (،5729)وافـسوشل يف افؽزى  (،1256)وافبزار  (،1433)، وافسمذي (3973)أخرجف أعق داود  (1)

وؿ  لؾؼوه افعؾامء  ،^واحل يٌ صحق  ظـ افـبل  (:7.185)ر وؿول اعـ ظب  افز يف آشتذـو (957)

 (-1529)وصححف إفبوين يف اإلرواء  -عوفؼبقل
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وفقسـً ظرجـوء، وؿـول  ؿـول ادوفـؽ: ؽصـبً افةـوة وهـل شـؾؿقي َهال آختلِ يف العغ:

افغوصى: عؾ ظرجـوء، أو ؿـول ادوفـؽ: ؽصـبً افســقورة، وهـل شـؾقؿي فـقس ؾقفـو صـ موت، عـؾ 

 ح ث ظـ ك افعقى، ؿول افغوصى: عؾ معقبي-

أن إصؾ ظ م افرد، وظ م افعقى، ؾـعؿؾ عف، وكؼ م ؿـقل ادوفـؽ مـع يؿقــف: ٕن  والعؾ : ♦

 معف إصؾ-

ف َتَصدَّ ققلف: ) ََّ ضؿقكاً وإن َجِفَؾ ر ََ  (.  َق َف ظـف 

 إذا جفؾ افغوصى صوحى افعغ ادغصقعي- 

ؽصى زيٌ  ظقـًو، وجفؾ رهبو وصوحبفو، ثؿ لوب وأراد أن يزئ ذمتـف مــ هـذه  صقرة ذلؽ:

 إمقال ادغصقعي، فؽـف ٓ يعؾؿ صوحبفو؟ 

هر ؾنكـف أكف يتص ق هبذه إمقال مضؿقكي، عؿعـك: أكف إذا جوء ضوفبفو يقمـًو مــ افـ  فالعؿؾ:

 يرجعفو إفقف-

ؾنن ـون يعؾؿ صوحبفو ؾال جيقز افتصـ ق هبـو، عـؾ يؾزمـف ردهـو إفقـف، ؿـّؾ ادـول أو ـثـر: ٕكـف 

 أمؽـ إيصوهلو فصوحبفو، ؾتعغ ذفؽ-

ًَا، مو َفَتََّ َقَػصًا، مو َاًَا، مو َحؾَّ ِوكاًل، مو ِرَاضـًا، مو َقْقـدًا، فـَذَهَ  َـا ققلف: ) ـ َمْتَؾَػ َُمَْسَ ََ و

 (.  ، مو َمْتَؾَػ صق ًا وك َقه: َ ِؿـَففقف

 مـ ألؾػ صـق ًو فغره، ؾنكف جيى ظؾقف ضامن مو ألؾػف، شقاء ؾعؾ ذفؽ ظؿ ًا، أو شفقًا- 

 أن حؼقق أدمقغ مبـقي ظذ ادةوحي، ؾقؾزمف افضامن-  والعؾ : ♦

 فؽـ إن لعؿ  ؾعؾقف مع افضامِن اإلثُؿ-
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 اإلتلِ وهل:  * وذكر ادملػ ظدة مصـقال ُضؿـفا ظـد

 : وهق موفف ؿقؿٌي صـرظًو، ؾخرج أمران:ادال اد سم- 1

 مو فقس فف ؿقؿي صـرظًو، وهق أمران: ,1

 أ( ادحرموت: ـوف خون، واخلؿر، وأت افؾفق-

 ب( ادختصوت: ـؽؾى افصـق ، وافزرع، واحلرث، ؾؿـ ألؾػ ذفؽ ؾال ضامن ظؾقف- 

 ـ ألؾػف ؾال ضامن ظؾقف-مول افؽوؾر احلر ، ؾؾقس عؿحسم، ؾؿ ,2

 : ؾقضؿـ-إذا فتَّ قػصًا ظـ ضائر فطار، مو َاًَا ظـ حققان ففرب- 2

إذا حّؾ رَاط داَ  قد رَط ، مو مشــرًا ُرَـط فنكـف ُضـؿـ، مو حـؾ وكـال إكـال فاكسـؽ : - 3

 .ؾنكف يضؿـ

 ؾنكف يضؿـ-  إذا متؾػ صـق ًا َـ ذلؽ: كالطائر، والػرس:- 4

 ى ؾعؾف، ؾتعغ ظؾقف افضامن-أكَّف لؾػ عسب والعؾ : ♦

ـَ ققلف: ) ً  َطرٍُؼ َ ق ٍؼ فَعَهَر َف إكساٌن: َ ِؿ ََّ َط دا ََ  (. وإْن َر

 صـرع ادمفػ يف ذـر مو يتعؾؼ عنلالف اف واب: 

إذا رعط اف اعي يف ضريـؼ ؾللؾػـً صــق ًو، أو ظثـر هبـو أحـ  مــ ادـوّرة، ؾـنن ــون  احلال  إوػ:

ضـقؼًو، عحقٌ إكف ضـقؼ ظذ افـوس ادؿر، ؾسلى ظذ ذفـؽ أكـف ظثـر  افطريؼ افذي رعطً عف اف اعي

 رجؾ عوف اعي ادرعقضي، أو أاو ظضً عػٍؿ، أو ألؾػً عق ، أو رؾسً عرجؾ، ؾنن صوحبفو يضؿـ-

عرعطفو يف هذا افطريؼ افضــقؼ: إذ افطريـؼ افضــقؼ حـؼ فؾـامرة وافــوس،  أكَّف متع    والعؾ : ♦

 ـقؼ ظذ افـوس، وادتع ي يضؿـ-ؾنذا رعطً ؾقف اف اعي ض

 افسـقورة إذا أوؿػفو يف ضريؼ ضـقؼ، ثؿ ظثر هبو أح ، ؾنكف يضؿـ- وَهؾ ذلؽ:

أمو إن ـون افطريؼ افذي رعطً عف اف اعي واشعًو، ؾظوهر ـالم ادمفـػ أكـف ٓ يضـؿـ فـق ظثـر 

 هبو أح - 
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«الَعْجَ ُل َجْرُحَفا ُجَبارٌ »ح يٌ:  والدلقؾ: ♦
(1)

 -,ه ر: أي, 

ومثؾ ذفؽ افسـقورة إذا أوؿػً يف ضريؼ واشع، ؾعثر هبـو صـخص، ؾـنن صـوحى افســقورة ٓ 

   يضؿـ-

 : ٕكف يف ادؽون متسع، وفقس يف ذفؽ لضـققؼ ظذ ادورة-وذلؽ

ـِْزلِفققلف: ) ََ  (.  كالؽؾِ  الَعؼقِر دَِـ َدَخَؾ َقَتف َنِْذكِف، مو َظَؼَره خارَج 

 ظذ افـوس-  هق اجلورح افعودي الؽؾ  العؼقر:

ؾنذا ـون ف ى اإلكسون ـؾى ظؼقر ؾجرح، أو آذى: ؾنن ظؼر افؽؾى خورج افبقً، أو داخؾـف 

أكَّـف  والعؾـ :: ؾـنن صـوحى افؽؾـى يضـؿـ: ,وؿ  أذن صوحى افبقً فؾؿتع ي ظؾقف عوفـ خقل,

 عوؿتـوشف، ؾعؾقف افضامن حقـفو-  متع   

فؾؿتع ي ظؾقف عوف خقل، ؾال يضـؿـ  أمو إن ـون افعؼر داخؾ افبقً، ومل يلذن صوحى افبقً

 : أن ادتع ي ظؾقف متع  عوف خقل-والعؾ صوحى افؽؾى: 

 (.  وَا َمتَؾَػ  البفقؿُ  َـ الزرِع َلْقًل َ ِؿـَف صاحُبفا، وَظْؽُسف الـفارُ ققلف: )

إذا خرجً افبفقؿي مـ مؽواو، ثؿ ألؾػـً زرظـًو، أو  احلال  الهاكق  َـ محقال إتلِ الدواب:

 ، أو أت، وكحقهو، ؾفؾ يضؿـ صوحبفو، أو ٓ؟ صجراً 

 إن ـون إلالؾفو عوفـفور: ؾال ضامن ظؾقف:  إوػ:

 «.الَعْجَ ُل ُجَبارٌ »: أن إصؾ أن إلالؾفو ه ر، ويف احل يٌ: والعؾ 

 إن ـون إلالؾفو عوفؾقؾ: ؾنن صوحبفو يضؿـ مو ألؾػً-  الهاين:

ـِ َظـاِزٍب َدَخَؾـْ  َحـائَِط َرُجـٍؾ »ح يٌ حرام عـ لقصي مرشاًل:  والدلقؾ: ♦ ـ َْ اِل  َمنَّ َكاَقً  لِْؾَزَ

ـَقاِل ِحْػَظَفـا َِالـََّفـاِر، َوَظـَذ َمْهـِؾ اْلـَؿَقاصــل  ^َفَلْفَسَدْتُف َظَؾْقِفْؿ، َفَؼضـك َرُشقُل اهللِ  َْ َظَذ َمْهِؾ إَ

ْقؾِ   -  (1)«ِحْػَظَفا َِالؾَّ

                                 
 -مـ ح يٌ أ  هريرة (1719)ومسؾؿ  (6912)أخرجف افبخوري  (1)
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ا َمْفَسَدِت الْ »ويف فػظ:  ََ اَوَمنَّ  ـٌ َظَذ َمْصَ اِ َ
َِ ْقِؾ َ ا  -(2)«ـَؿَقاصـل َِالؾَّ

وإكــام ـــون ذفــؽ: ٕن إصــؾ أن صــوحى افبفقؿــي حيػظفــو عوفؾقــؾ، ؾــنذا مل حيػظفــو عوفؾقــؾ 

 ػرط-مؾللؾػً ؾؼ  اظت ى، وهق 

 (. إٓ مْن ُتْرَشَؾ َُؼْرِب َا ُتْتؾُِػف ظادةً ققلف: )

عؼق ، وهق أن ٓ يػرط صوحبفو يف حػظفـو، ؾـنن ـقن إلالف افبفقؿي اورًا ؽر مضؿقٍن مؼقٌ  

 ؾرط ؾنكف يضؿـ- 

أرشؾ افبفقؿي عؼرب مو لتؾػف ظودة، وجعؾفو لرظك ؿريبًو مـ زرع افـوس، عحقٌ إكـف ٓ  َهالف:

 يممـ لع هيو، ؾقؽقن افضامن ظؾقف: ٕكَّف ؾرط يف حػظفو-

ـَ ِجـاققلف: ) ِرهاوإن كاك  ََِقِد راكٍ ، مو قائٍد، مو شائٍؼ َ ِؿ َفا ٓ َُِؿَمخَّ  (.  َُتفا َُِؿَؼدَّ

ـام فـق رـبفـو صـوحبفو، ,إذا ـون يُ  صوحبفو ظؾقفو  احلال  الهاله  َـ حآت إتلِ الدواب:

ؾللؾػً افبفقؿي، ؾنن إلالؾفو ٓ خيؾـق مــ  ,أو ؿودهو عزموم وهق معفو، أو شوشؼ يسقؿفو مـ اخلؾػ

 حوفتغ: 

 وض تـف فـق ـام عق هو أو ،,زرظوً  أـؾً فق ـام عػؿفو: يأ,أن يؽقن اإللالف عؿؼ مفو  إوػ:

مـعفـو مــ اإللـالف، و ظؾقفو، افسـقطرة مـ ويتؿؽـ، يؼقدهو مـ هق ٕكَّف يضؿـ: ؾنكف ذفؽ وكحق

 ؾنن مل يؿـعفو ؾفق مػرط، أمو إن مل يتؿؽـ مـ افسـقطرة ظؾقفو، ؾال يضؿـ-

                                
 

 ،مــ ضريـؼ حـرام عــ لقصـي (،2332)واعـ موجـف  (،5752)وافـسوشل يف افؽزى  (،3569)أخرجف أعق داود  (1)

هـذا احلـ يٌ وإن ــون " :(11.82)وؿـول اعــ ظبـ  افـز يف افتؿفقـ   -ورواه ععضفؿ ظـ حرام مرشالً  ،ظـ أعقف

 ،ولؾّؼـقه عـوفؼبقل ،واشـتعؿؾف ؾؼفـوء احلجـوز ،وحـّ ث عـف افثؼـوت ،أرشـؾف إشؿـي ،ؾفق ح يٌ مةفقر ،مرشالً 

 (-238)وصححف إفبوين يف افصحقحي  -"وجرى يف اد يـي عف افعؿُؾ 

 (3.293) وافطحـووي يف رشح معـوين أثـور (،358) ومــ ضريؼـف افةـوؾعل يف ادســ ,(693) فؽأخرجف مو (2)

 (-1527)وإفبوين يف اإلرواء  ،وصححف اعـ حبون، واحلوـؿ
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 فق رؾسً أح ًا وكحـق ذفـؽ ؾنكـف ٓـام  ,أي: عرجؾفو,أن يؽقن اإللالف عؿمخرهو  الهاكق :

 -يضؿـ: ٕكَّف مل يػرط، ومل يتع َ 

 -(1)«ِرجؾ العج ل جبار»: ح يٌ أ  هريرة  والدلقؾ: ♦

 -«العج ُل جبارٌ »وفعؿقم: 

 (.  وَاقل ِجـاُتِفا َهَدرٌ ققلف: )

 مو ظ ا مو لؼ م مـ جـويي اف اعي، ؾفق ه ر ٓ ضامن ؾقف-

   -«العج ل جبار»: : ح يٌ أ  هريرة والدلقؾ

ـُ افبفقؿي ٓ يص : ٕاـو ٓ لعؼـؾ، وصـوحبفو ٓ يضـؿـ: ٕكَّـف مل يتعـ ، ومل  وٕن ـقكـو ُكضؿ 

 يػرط-

: فلوهلـا*وهبذه اجلؿؾي صـرع ادمفػ عذـر مجؾي مـ اإللالؾوت افتل ٓ لضؿـ، عؾ هل هـ ر، 

 جـويي اف اعي ظ ا مو لؼ م- 

 (.  كْؼَتِؾ الصائِؾ ظؾقفققلف: )

ذفؽ افصوشؾ ظذ افـػس، أو ظذ إهؾ، أو افعرض، اجلـويـي ظؾقـف هـ ر، وهـذا افثـوين أي: ـ

 مـ اإللالؾوت افتل ٓ ُلْضَؿـ-

ومعؾقم أن افصـوشؾ يـ اؾع عوٕشـفؾ ؾوٕشـفؾ، ؾـنن اكـ ؾع عـوفؽالم ؾؾـقس فـف ضــرعف، وإن 

ؾـف، وفـقس ظؾقـف اك ؾع عوفضـرب ؾؾقس فف دؾعف عؼطع ضرف مـف، ؾـنن مل يــ ؾع إٓ عوفؼتـؾ ؾنكـف يؼت

 ديي، وٓ ـػورة، وٓ ضامن-

                                 
مـ  (4592)احل يٌ هبذا افؾػظ ظزاه صوحى ـةوف افؼـوع فسعق  عـ مـصقر، وفػظف ظـ  أ  داود يف شــف  (1)

وؿ   :(12.256)وإشـوده ضعقػ، ؿول احلوؾظ يف افػت   "الِرجؾ جبار" :افزهريروايي شػقون عـ حسغ، ظـ 

 ،عؽن افراء وشؽقن اجلقؿ "افرجؾ جبور" :الػؼ احلػوظ ظذ لغؾقط شػقون اعـ حسغ حقٌ روى ظـ افزهري

 :افةوؾعل وؿول ،ؾتػرد شػقون ظـف هبذا افؾػظ ؾُع َّ مـؽراً  ،ومو ذاك إٓ أن افزهري مؽثر مـ احل يٌ وإصحوب

  -ٓ يص  هذا

 -(24. 7)واعـ ظب  افز يف افتؿفق   ،(343. 8)وافبقفؼل  (،3396)وـذا أظّؾف اف ارؿطـل يف افســ 
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ـا َرُشـقَل ^َجـاَل َرُجـٌؾ إَِػ َرُشـقِل اهللِ »َؿـوَل:  ح يٌ أ  هريرة  والدلقؾ: ♦ َُ ، َفَؼـاَل: 

ـَ  إِْن َقـاَتَؾـِل ُْ اَلـَؽ، َقـاَل: َمَرَم ََ ـايِل؟ َقـاَل: َفـَل ُتْعطِـِف  ََ ِرُـُد َمْخـَذ  ُُ َُْ  إِْن َجاَل َرُجٌؾ  ؟ َقـاَل: اهللِ، َمَرَم

َ  إِْن َقَتْؾُتُف، َقاَل: ُهَق يِف الـَّ  ُْ َ  إِْن َقَتَؾـِل؟ َقاَل: َفَلْكَ  َصِفقٌد، َقاَل: َمَرَم ُْ «ارِ َقاتِْؾُف، َقاَل: َمَرَم
(1)

- 

 -«ف  ترت  ظذ ادلذون غر َضؿقن»ومو دام أكف ملذون فف يف ؿتؾف: 

زَارٍ ـوَكْس ققلف: ) َِ  (.  ِر 

إلـالف إمـقر ادحرمـي: ــآٓت افزمـر  جلائزة التل ٓ ُضؿـ َتؾػفـا:الهالث َـ اإلتلفات ا

 وافغـوء، واخلؿر، واف خون، وافصقر ادحرمي، وكحقهو، ؾنذا ألؾػ صـق ًو مـفو ؾال يضؿـ- 

 والدلقؾ: ♦

ْثم  )- ظؿقم ؿقفف لعوػ: 1 َل   ْْل  ى و  ع  او  ع  َل  م  ى و  ِّ و  ل َّْقو  َل   ْلِب  ى و  ع  او  ع  م   -(2)(و 

ُه ََِقِدِه...»- ظؿقم ح يٌ: 2 ْ ـَْؽرًا َفْؾُقَغر  َُ ـُْؽْؿ 
َِ ـْ َرَمى  ََ»

(3)
- 

 (.  وَصؾقٍ ، وآكقِ  َذَهٍ ، وفِضَّ ٍ ققلف: )

افصـؾقى، وإصــوم، وأت افسـحر، وآكقـي  الراَع ِمـا ُيـقز إتلفـف، وٓ  ـ ن ظـذ َتؾػـف:

وافةــرب، وهـق مـذهى احلـوعؾـي،  ظذ افؼقل عع م جقازهو حتك يف ؽر إــؾ,افذهى وافػضي 

 -,واجلؿفقر

ََ ٍ ققلف: ) ٍر غِر َُمَس  (.  وآكقِ  ََخْ

 اخلؿر ؿ  يؽقن لسمًو، وؿ  يؽقن ؽر لسم-

هق مخـر افـذمل افـذي لسـّس عةــرعف، وــذا مخـر اخلـاّلل إذا تؾـؾ، ؾفـذا ٓ يؽســر  فاد سم:

 ن- إكوؤه، ومو ظ ا ذفؽ ؾفق مخر ؽر لسم يراق، وٓ ضام

                                 
 -(149)أخرجف مسؾؿ  (1)

  (-2)ادوش ة، أيي  (2)

 -مـ ح يٌ أ  شعق  اخل ري (49)أخرجف مسؾؿ  (3)
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 لؽـ َالـسب  ٔكق  اخلؿر؟ 

 -ؿول: إكف جيقز أن يؽسـر ويتؾػ آكقي اخلؿر 

َتـاٍم »: ح يٌ أكس  والدلقؾ: ♦ ُْ ـرًا َٕ ُُْ  ََخْ ا َكبِـلَّ اهللِ، إيِن  اْصـَسَ َُ ُف َقاَل:  ـْ َمِب َضْؾَ َ  َمكَّ َظ

َكانَ   -(1)«يِف ِحْجِري، َقاَل: َمْهِرِق اخَلْؿَر، َواْكسـر الد 

ؾِـُػ  -َسـعقد اَــ: مي-َكـاَن َظْبـُد اهللِ »و ورد ظـ ظب  اهلل عـ أ  اهلـذيؾ ؿـول: وم  إِنَّ  َِـاهللِ ََيْ

ــرَ  الَّتِــل ََ ــا َم ــِ   ِحــغَ  ^ اهللِ َرُشــقُل  ِ َ ََ ـَ  ُتْؽَػــَل: َوَمنْ  دَِكاُكــُف، ُتْؽســـر َمنْ  اْلـــَ ْؿرُ  ُحر   التَّْؿــِر، دَِــ

َِقِ    -  (2)«َوالزَّ

 

 

 

 

 

                                 
  (-3359)وضعػف إفبوين يف افضعقػي  (،99. 5)، وافطزاين يف افؽبر (1293)أخرجف افسمذي  (1)

عنشـود رجوفف  (4652)واف ارؿطـل يف افســ  (،1825ـام يف ادطوفى افعوفقي )أخرجف أَ  عـ مـقع يف مسـ ه  (2)

  -ثؼوت
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 :قال ادملػ 

ِ  َص ] ، ََهَؿـِف الذي اْشـَتَؼرَّ اْلَعْؼـُد ـوهل اشت ؼاُق اكتزاِع ِحصَّ َـّ اْكَتَؼَؾ  إلقف َِعَقٍض َايِلٍّ رُؽِف ِِم

ظؾقف. فنن اْكَتَؼَؾ َغِر ِظَقٍض، مو كان ِظَقُ ف َصَداقًا، مو ُخْؾعًا، مو ُصْؾ ًا ظـ دٍم َظْؿـٍد: فـل ُصـػعَ ، 

ُرُم   الت قُُّؾ إلشؼاضِفا.وََيْ

ْتَبُعفـا اْلِغـراُس، والبــاُل، ٓ الهؿـرُة والـزرُع، فـل ـَوَتْهُبُ  لَشـ  َُ رٍُؽ يف مرٍض ََتِـُ  قِسـؿُتفا، و

َطَؾـ ، وإن قـاَل لؾؿشـِسي:  ََ ْطُؾْبفـا إذًا َـل ُظـْذٍر:  َُ اٍر. وهل ظذ اْلَػْقِر وقَ  ِظْؾِؿِف، فنذا    ُصػعَ  جِلَ

ـِ  ــْدِر َِْعـِــل، مو صــاحِلْ ــِغ ََؼ ــَؼَطْ . والشــْػَعُ  َٓـ ــبعِض: َش ــَذ ال ــَ  َمْخ ــْدَل، مو َضَؾ َب الَع ــذَّ ل، مو َك

ى اَــان حـؼَّ واحـٍد، مو َظْؽُسـف، مو  ْقِف ، فنْن َظَػا محُدمها َمَخـَذ أَخـُر الؽـؾَّ مو َتـَرَ ، وإن اْصـَسَ َحؼَّ

ى واحٌد ِصْؼَصْغِ َـ َمْرَ ْغ َصػؼً  واحدًة فؾؾشػ قِع َمْخُذ محِدمها، وإن َاَع ِصْؼصـًا وشـقػًا، مو اْصَسَ

. ـِ تِف َـ الهََّؿ  َتؾَِػ َعُض اْلـَؿبقِع: فؾؾشػقِع َمْخُذ الشْؼِص َِ صَّ

ْسؾِؿٍ ـوٓ ُصػعَ  ََش   َُ ْؾٍؽ شاٍَؼ، وٓ لؽافٍر ظذ  َِ  .[ركِ  َوْقٍػ، وٓ يف غِر 

 : لطؾؼ يف افؾغي ظذ معون: ,عنشؽون افػوء- الشػع 

 ػع وهق افزوج: ٕن افةػقع عوفةػعي يضؿ ادبقع إػ مؾؽف افذي ـون مـػردًا-فةَّ - مـ ا1

 -  (1)- افزيودة: ٕن افةػقع يزي  يف مؾؽف علخذ افعغ ادةػقع ؾقفو2

اكتزاع افةـريؽ حصي صـريؽف، عـ اكتؼؾً إفقف ععقض مـويل، عـوفثؿـ افـذي اشـتؼر  رظًا:ـوص

 ظؾقف افعؼ -

صـريؽون يف أرض، ؾبوع زي  كصــقبف ظـذ صـوف  ععةــرة آٓف، زي  وظؿرو  صقرة الشػع :

َع ظذ صوف ، ويلخذ كصـقى زيٍ  مـف عوفؼقؿي افتل اصساه هبـو مــ زيـ ، وهـق  ؾؾعؿرو احلؼ أن ُيَةػ 

 ظةـرة آٓف-

                                 
 (-7.264)« افروض» (1)
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 : افةػعي حؼ ثوعً عوفسـي، واإلمجوع:  حؽؿ الشػع 

ـا َ ْ  ^ُشـقُل اهللِ َقضــك رَ »ؾح يٌ جـوعر عــ ظبـ  اهلل ؿـول:  مَا السـ : -1 ََ ـْػَعِ  يِف ُكـؾ   َِالشُّ

ُدوُد، َوصـرَفِ  الطُُّرُق، َفَل ُصْػَع َ  ْؼَسْؿ، َفنَِذا َوَقَعِ  احْلُ ُُ»
(1)

- 

 ؾؿـعؼ  ظذ إثبوهتو يف اجلؿؾي، حؽوه: اعـ ادـذر، واعـ هبرة-  ومَا اإلمجاع: -2

 مـفو: : افةػعي ُصـِرظً حلؽٍؿ احلؽؿ  َـ َشـروظق  الشػع * 

- إزافي افضـرر افذي يتقؿع حصقفف مـ صـريؽ ج ي ، ؾؽقكف يلخذ افـصـقى مــف، ويـػـرد 1

 عودؾؽ ؾقف إزافي فضـرر ؿ  حيصؾ-

- أن افةػقع يستػق  عوفةػعي يف لقشـقع داشرة مؾؽـف، شـقاء ـوكـً دارًا، أو مزرظـي، عحقـٌ 2

 يتؿؽـ مـ اشتثامرهو عةؽؾ أوشع عو ـون-

لوشـ افةـريعي وظ هلو وؿقومفو عؿصوف  افعبود، ورودهـو عوفةـػعي، وٓ  مـ»ؿول اعـ افؼقؿ: 

يؾقؼ هبو ؽر ذفؽ، ؾنن حؽؿي افةورع اؿتضً رؾع افضـرر ظــ ادؽؾػـغ مـو أمؽــ، ؾـنن مل يؿؽــ 

رؾعف إٓ عضـرر أظظؿ مـف أعؼوه ظذ حوفف، وإن أمؽـ رؾعف عوفتزام ضـرر دوكف َرؾعف عف، ودـو ـوكـً 

فضـرر يف افغوفى، ؾنن اخلؾطوء يؽثر ؾقفؿ عغل ععضفؿ ظـذ ععـض، صــرع اهلل رؾـع افةـرـي مـةل ا

ا-هـ« هذا افضـرر عوفؼسؿي لورة، واكػراد ـؾ مـ افةـريؽغ عـصـقبف، وعوفةػعي لورة---
(2)

- 

 : افةػعي ؾقفو مصوف  فؾةػقع، فؽـ ؾقفو مضـرة ظذ ادةسي- فنن قال قائؾ

  ادةسي: ٕمريـ: : أكف فقس ؾقفو مضـرة ظذفاجلقاب

 - أن ادةسي مل يثبً فف صـلء مـ أحؽوم آصساك حتك أن، عؾ مو زال مةسيًو ج ي ًا-1

 - أكف حصؾ فف افثؿـ افذي دؾعف ـوماًل-2

                                 
 (-1698)ومسؾؿ  (،2214)أخرجف افبخوري  (1)

 (-92. 2)إظالم ادقؿعغ  (2)
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وهـذا أهــقن مـــ ادػســ ة ادتقؿعـي مـــ دخــقل صـــريؽ ج يـ  معــف، ؾوفةـــراـي مظـــي وؿــقع 

﮵﮶ )افضـرر: وفذا ؿول اهلل:   افةـرـوء- واخلؾطال:- (1)(ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ِ  َص ققلف: ) ، ََهَؿـِف الـذي اْشـَتَؼرَّ ـوهل اشت ؼاُق اكتزاِع ِحصَّ َـّ اْكَتَؼَؾ  إلقف َِعَقٍض َايِلٍّ رُؽِف ِِم

 (.  اْلَعْؼُد ظؾقف

: أن افةـــريؽ يســتحؼ أن يـتــزع حصــي وَعـــاه هــذا افتعريــػ افــذي ذـــره ادمفــػ فؾةــػعي،

دةسي اجل يـ ، ععـقض مـويل ٓ جموكـًو، وهـق كػـس افـثؿـ افـذي وكصـقى صـريؽف افذي عوظف مـ ا

 دؾعف ظـ  افةـراء، واشتؼر ظؾقف افعؼ ، وشبؼ ذـر مثوفف-

دفقؾ أن افةػعي ٓ خقور ؾقفو فؾؿةسي اجل ي ، عؾ لمخـذ وفـق مل يـرض،  (:اكتزاعويف ققلف: )

 وشـقلا عقون ذفؽ-

ُ ف َصَداقًا، مو ُخْؾعًا، مو ُصـْؾ ًا ظــ دٍم َظْؿـٍد: فـل فنن اْكَتَؼَؾ َغِر ِظَقٍض، مو كان ِظقَ ققلف: )

 (.  ُصػع َ 

 اصسط افعؾامء فصحي افةػعي صـروضًو: 

 ععـقض أخـر ,افـصـقى: أي,أن يؽقن اكتؼول افةؼص  مصار ادملػ لؾشـرط إول وهق:

 -ـوفبقع

رج هبـذا فق عـوع أحـ  افةــريؽغ كصــقبف ظـذ آخـر، ؾؾؾةــريؽ أخـر أن يةـػع، وخـ َهالف:

 افةـرط حوفتون: 

 - إذا ـون كصـقى افةـريؽ اكتؼؾ فؾج ي  ع ون ظقض مويل، ؾال صػعي-1

أن يـتؼؾ افـصـقى أخر ظــ ضريـؼ اإلرث، ؾقؿـقت أحـ  افةــريؽغ ويـتؼـؾ ادؾـؽ  َهالف:

 -وفؾقرثي، أو يـتؼؾ عوهلبي، أو افص ؿي، أو افقؿػ، وكحقه

   -ويل- اكتؼوفف إفقف ععقض، فؽـ افعقض ؽر م2

                                 
 -(24)ص، أيي  (1)
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 وهذا لف صقر ذكرها ادملػ: 

: مثوفف: رجؾ لزوج امرأة، وأظطوهو مفرًا كصــقبف مــ إرض افتـل اصـسك ؾقفـو الصداق (1

 مع ظؿرو-

: مثوفف: امرأة خوفعً زوجفـو، ظـذ أن لعطقـف كصــقبفو مــ إرض افتـل اصـسـً اخلؾع (2

 ؾقفو مـ ظؿرو-

ؾصوف  أوفقوء ادؼتقل أن يلخـذوا مــف كصــقبف  : مثوفف: زي  ؿتؾ ظؿرًا،الصؾَّ ظـ دم ظؿد( 3

 مـ إرض ادةسـي عقـف وعغ آخر، ع ًٓ ظـ اف يي-

ع يف هـذه افصـقر ظـذ ادـرأة، أو فقؼقل ادملػ : إكف فقس فؾامفؽ أخر وهق افةـريؽ أن يةػ 

 افزوج ادخوفع، أو أوفقوء ادؼتقل ظؿ ًا-

 ، ؾلصبف مو فق اكتؼؾ عودراث-أن افـصـقى اكتؼؾ ععقض ؽر مويل والعؾ : ♦

 -(1)وٕن افـص يف افةػعي إكام ورد يف افبقع، وهذا فقس عقعًو، وٓ يف معـوه

ُرُم الت قُُّؾ إلشؼاضِفاققلف: )  (.  وََيْ

 افةػعي حؼ ثوعً فؾةـريؽ صـرَع حِلؽٍؿ ومصوف -

 رع- ؾال جيقز افتحقؾ إلشؼوط افةػعي: ٕاو حؼ مسؾؿ ثبً فف عوفةـ وظذ هذا: •

أن يظفر افبوشع وادةسي أن افـصـقى اكتؼـؾ عغـر ظـقض مــ  والت قؾ لف صقر ظدُدة َـفا:

 هبي وكحقهو: فقسؼط حؼ افةػعي-

أو يتػؼو ظذ أن افـصـقى عِقَع عثؿـ مرلػع، عحقٌ يـسك افةــريؽ افةـػعي: ٓرلػـوع افـثؿـ، 

 -(2)ويف حؼقؼي إمر أن افثؿـ أؿؾ مـ ذفؽ

                                 
ؾنن ـؾ مو مؾؽ ؾقف افةؼص ععقض ؾنن افةػعي لثبً ؾقف، وهق  :أن افةػعي لثبً يف هذه افصقر :افؼقل افثوين (1)

 -وافةوؾعقي ،ؿقل ادوفؽقي

 -، مجؾي مـ احلقؾ ظذ إشؼوط حؼ افةػعي(5.257)« إظالم ادقؿعغ»ذـر اعـ افؼقؿ يف  (2)
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 (.  رٍُؽ ـَش َوَتْهُبُ  لققلف: )

أن يؽقن مـ يري  افتةػقع هق افةـريؽ، ؾخرج هبـذا ؽـر افةــريؽ: ـوجلـور،  الشـرط الهاين:

 ؾؾقس فف حؼ افةػعي-

َالشػع  يف كؾ صــرك    تؼسـؿ:  ^قضـك رشقل اهلل »ؿول:  ح يٌ جوعر  والدلقؾ: ♦

و  -ل تـر ، فـنذا َـاع رَع ، مو حائط، ٓ َيؾ لف من ُبقع حتك ُمذن صـرُؽف، فنن صال مخذ، وإن صا

«ففق محؼ َـف -ُمذكف
(1)

ـُدوُد، َوصــرَفِ  الطُّـُرُق، َفـَل »- ويف فػـظ ظــ  افبخـوري:  َفـنَِذا َوَقَعـِ  احْلُ

«ُصـْػَع َ 
(2)

َهــو،  وَر، َأْو َؽْرَ وُء افــ   ـَ َذا اْؿَتَســَؿ افةـــر
، وؿــ  عــقب ظؾقــف افبخــوري يف صـحقحف: عــوٌب إِ

 ُصْػَعٌي-َؾَؾْقَس هَلُْؿ ُرُجقٌع، َوَٓ 

 (.  يف مرضٍ ققلف: )

أن لؽقن افةـػعي يف ظؼـور: ــوٕرض، وادزرظـي، وافـ ار، وكحقهـو مــ افعؼـورات،  الهالث:

: إصــقوُء ادـؼقفـي: ـوفســقورات، وافؽتـوب، واحلقـقان، وأٓت، وكحقهـو: ؾناـو ٓ اؾخرج هبـذ

 لثبً ؾقفو افةػعي-

ـ ^قضـك الـبـلُّ » :ح يٌ جوعر  والدلقؾ: ♦ ؼَسـْؿ، فـنذا وقَعـِ  َالشُّ ُُ ػَعِ  يف كـؾ  َـا   

 -«احُلدوُد، وصـرَفِ  الطُّرُق، فل ُصػَع َ 

وقعــ  »أن احلــ يٌ ؿصـــر افةــػعي ظــذ مــو هــق ظؼــور، عؼريـــي ؿقفــف:  ووجــف آشــتدٓل: ♦

 ، وهذان افقصػون عو خيتص عف افعؼور-«احلدود، وصـرف  الطرق

يف شـقورة، أو آٓت، ؾلراد أحـ مهو أن يبقـع كصــقبف،  مةسـغ غفق أن ظـ كو اثـ :هذا وظذ •

 -(3)ؾؾقس فمخر افةػعي

                                 
 (-1698)أخرجف مسؾؿ  (1)

 (-2214)افبخوري  (2)

واعـ  ،واعـ افؼقؿ ،واعـ لقؿقي ،اعـ ظؼقؾ :ـوفعؼور، واختوره :أن افةػعي لثبً يف ادـؼقل :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (3)

 -وافعثقؿغ ،عوز
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 (.  ََتُِ  قِسؿُتفاققلف: )

 أن يؽقن افعؼور عو بى ؿسؿتف- الراَع:

ِمـ افعؼور مـو يؿؽــ ؿسـؿتف عـال ضــرر: ـوٕراضــل افؽبـرة وكحقهـو،  وَقان ذلؽ من ُؼال:

 فبققت وإراضـل افصغرة وافب ر، وكحق ذفؽ-وِمـف مو ٓ يؿؽـ ؿسؿتف إٓ عحصقل ضـرر: ـو

 بى يف افعؼور افذي يؿؽـ ؿسؿتف- فالشػع :

   والدلقؾ: ♦

، وادـؼبي: افطريؼ افضــقؼ عـغ افؼـقم (1)«ٓ ُصْػَع  يف فـال، وٓ ضرُؼ، وٓ َـؼب »- ح يٌ: 1

 ٓ يؿؽـ ؿسؿتف-

عنحـ اث ادراؾـؼ، وهـذا - وٕن افةػعي إكَّام وجبً: ٕجؾ افضـرر افـذي يؾحـؼ افةــريؽ 2

مع وٌم ؾقام ٓ يؼسؿ، عؾ وفق وجبـً ؾـقام ٓ يـؼسـؿ فتضــرر افةــريؽ: ؾنكـف إن عوظـف مل يرؽـى عـف 

 -(2)أح : خلقف اكتزاظف عوفةػعي، وإن ضؾى أكف ٓ ؿسؿي مل بى إجوعتف: فضـرر افؼسؿي

ْتَبُعفا اْلِغراُس، والبـالُ ققلف: ) َُ  (.  و

 قاععفو كقظون: * إذا وؿعً افةػعي يف أرض ؾت

 افبـوء وافغراس يف إرض: ؾنكف يتبع إرض إذا عقع معفو- الـقع إول:

 أن م هتو لطقل: ؾؾذا يؽقن يف عؼوشفو يف ي  صخص آخر ضـرر- والعؾ : ♦

زي  وظؿرو صـريؽون يف أرض ظؾقفو عـوء، أو ؽراس كخؾ، أو أصجور، ؾبـوع زيـ   َهال ذلؽ:

ػع ظــذ لؿــ  يف إرض، ومــو ظؾقفــو مـــ افبـــوء وافغــراس، كصـــقبف ظــذ لؿــ ، ؾؾعؿــرو أن يةــ

 لوععغ فألرض- نؾقؽقكو

                                 
  -رواه أعق ظبق ، وهق مـؼطع (1)

 ،قيأن افةػعي لثبً يف ـؾ ظؼور، شقاء ـون عو بى ؿسؿتف أو ٓ، وهل ؿقل احلـػ :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (2)

 -وؿرار هق ي ـبور افعؾامء ،وافعثقؿغ ،واعـ عوز ،وافسع ي ،واعـ افؼقؿ ،اعـ لقؿقي :وادوفؽقي، واختورهو
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أن مو فف أصؾ ثوعً يف إرض: ـوفبـوء، وافةجر ؾنكف يمخـذ عوفةـػعي لبعـًو  وقد اتػؼ إئؿ :

 فؾعؼور، وفقس فؾؿةسي اجل ي  أن يؼقل: إصجور يل-

 (.  ٓ الهؿرُة والزرعُ ققلف: )

 وافزرع ٓ ي خالن يف افةػعي:  افثؿرة الـقع الهاين:

زيـ  وظؿـرو صــريؽون يف أرض، وؾقفـو أصـجور، ويف إصـجور ثؿـر، ؾبـوع زيـٌ   َهال ذلـؽ:

كصـقبف دحؿ ، ؾؾعؿرو أن يةػع ظذ لؿ  يف إرض، فؽـ افثؿر ظذ إصجور وافـزرع ٓ لـ خؾ 

 يف افةػعي-

   والعؾ : ♦

َر، »: ^قع ـام يف ؿقفف - أن افثؿرة وافزرع ـام أاو ٓ ل خؾ يف افب1 ََّ ْعـَد َمْن ُتـَم ََ َتاَع َكْ ًل  َْ ـِ ا ََ

ا لِْؾَبائِعِ   ، ؾؽذفؽ يف افةػعي، عؾ لؽقن دـ اصساهو-(1)«َفَهَؿَرُهَ

 - أن م ة افثؿر وافزرع ٓ لطقل عخالف افغرس وافبـوء، ؾنن م هتو لطقل-2

ارٍ ققلف: )  (.  فل ُصػعَ  جِلَ

دمفػ لثبً فةـريؽ، ؾبغ هـو أن اجلور فـقس فـف حـؼ افةـػعي، هذه اجلؿؾي مػرظي ظذ ؿقل ا

 وشبؼً اإلصورة هلذا، وأن افةػعي لؽقن فؾةـريؽ دون اجلور-

ـ  َجَعـَؾ رشـقل اهلل »: حـ يٌ جـوعر  ودلقؾف: ♦ الُشـْػع  يف كـؾ  َـا   ُؼسـؿ، فـنذا  ^إكَّ

 -(3)(2)«وقع  احلدود، وصـرف  الطرق، فل ُصْػع 

                                 
  -مـ ح يٌ اعـ ظؿر (1543)ومسؾؿ  (،2379)أخرجف افبخوري  (1)

 (-2213)أخرجف افبخوري  (2)

ـؿ خؾ مقح  وكحقه، وٓ  :ـي مع جورهأن افةػعي لثبً فؾجور إذا ـون فف مراؾؼ مةس :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (3)

 -وافعثقؿغ ،وافسع ي ،واعـ افؼقؿ ،اعـ لقؿقي :لثبً إذا مل يؽـ عقـفام مراؾؼ مةسـي، واختورهو
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 (.  اْلَػْقِر وقَ  ِظْؾِؿفِ وهل ظذ ققلف: )

ؾؼرر أاو لثبً ظذ افػقر عؿجرد ظؾؿ افةـريؽ عبقع افةـؼص، مصار إػ وق  َبقت الشػع ، 

 ؾنذا أّخر ادطوفبي هبو عطؾً-

 والدلقؾ: ♦

، ومعـوه: أاو لػـقت إذا مل يبـودر هبـو: ــوفبعر (1)«الشػع  ك ؾ العؼال»- ح يٌ اعـ ظؿر: 1

 افةـرود حيؾ ظؼوفف-

ن افةػعي خقوٌر ُؿِصَ  عف دؾع افضــرر ظــ افةــريؽ، أو موفـف، ؾؽـون ظـذ افػـقر: ـخقـور - أ2

 افرد عوفعقى-

- وٕن يف افتــلخر عطؾبفــو إضـــرارًا عودةــسي: ٕكــف مل يســتؼر يف مؾؽــف ادبقــع، ويؿـعــف مـــ 3

 افتصـرف-

َطَؾ ققلف: ) ََ ْطُؾْبفا إذًا َل ُظْذٍر:  َُ  (.  فنذا   

 مل يطؾى افتةػقع ظذ افػقر، ؾنن حؼف يسؼط-إذا ظؾؿ عوفبقع و

ويغتػر يف هذا: افتلخر فعذر، أو افتلخر افقسـر عال ظذر، علن ظؾؿ فـقاًل ؾـلخره إػ افصـبوح، 

 أو حلوجي أـؾ أو صـرب، أو ضفورة، أو إؽالق عوب، أو خروج مـ َوم، وكحقه-

 (.  وإن قاَل لؾؿشِسي: َِْعـِلققلف: )

 الشػع  ظذ الػقر فّرع ظذ هذا مرَع َسائؾ: * دا قرر ادملػ من

- فق ؿول افةـريؽ افةػقع فؾةــريؽ اجل يـ : ععــل كصــقبؽ افـذي اصـسيً، ومل يؼـؾ فـف: 1

 صػعـل، ؾنن افةػعي لسؼط، ويـػذ افبقع- 

 أن افقاجى أن يلخذ عوفةػعي ؾقرًا-  والعؾ : ♦

                                 
  -أخرجف اعـ موجف، وإشـوده ضعقػ (1)
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وافرضو عوفةــراء يـ ل ظـذ ظـ م  وٕن هذا افؾػظ )ععـل( ي ل ظذ افرضو عوفةـراء افذي لؿ،

 افرؽبي عوفتةػقع-

ـِلققلف: )  (.  مو صاحِلْ

ع,- إذا ؿول افةـريؽ، أو مـ فف حؼ افةػعي 2 : صـوحلـل، أي: أظطــل ظقضـًو ,ؿبؾ أن يةـػ 

 : يسؼط حؼ افةػعي: فقؼقل ادملػظذ افصؾ ، 

 : أكَّف مل يلخذ عوفةػعي ظذ افػقر، وهل حؼ ظذ افػقر- والعؾ 

 رضـل عسـفو، وضؾى ظقضًو ظؾقفو-  وٕكف

وٕكف ٓ جيقز أخذ افعقض ظذ حؼ افةػعي: إذ إن افةػعي صـرظً ف ؾع ضـرر افةــريؽ ٓ 

 دصؾحتف-

ؾؾق أكف مل يتصوف  معف، ثؿ أراد أن يعقد، ويطؾى حؼ افةـػعي: ؾؾـقس فـف: ٕكـف  وظذ هذا: •

 -للخر، وٕكف رضـل عنمتوم افبقع، ومل يطؾى افةػعي أوًٓ 

َب الَعْدَل ققلف: )  (.  مو َكذَّ

ب افع َل- 3  - إذا ـذَّ

أن إرض ـوكً صـراـي عغ زي  وظؿـرو، ؾجـوء رجـؾ ظـ ل وؿـول فزيـ :  صقرة ادسلل : ♦

ع، ؾؼول فف زي : ــذعً،  : حـؼ افةـػعي يسـؼط فقؼـقلصـريؽؽ ظؿرو عوع كصـقبف مـ إرض ؾةػ 

 حقـفو، وٓ يؿؽـ أن يطوفى عف عع  ذفؽ-

أن افةــػعي لثبــً ظــذ افػــقر، وخــُز افعــ ِل إصــُؾ ؾقــف افصــ ق، ؾؾــام لــلخر ظـــ  العؾـ : ♦

 لص يؼف، ؾنكف يػقت ظؾقف حؼ افةػعي-

 ؾنن ـون افذي أخزه ؾوشؼًو، أو ـذاعًو، ؾنكف فق ـذعف، ؾال يسؼط حؼ افةػعي-

 (.  مو َضَؾَ  َمْخَذ البعِض: َشَؼَطْ  ققلف: )

 ؼف مـ افةػعي مجقعًو-- إذا ضؾى أخذ ععض افةؼص ؾؼط، شؼط ح4
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اصسى لؿ  كصـقى زيـ  مــ إرض افتـل اصـسـو ؾقفـو هـق وظؿـرو، ؾجـوء  صقرة ادسلل :

حؿ  وؿول: أكو ٓ أري  ـؾ افـصـقى مـ إرض، إكام أريـ  كصـػ إرض افتـل اصتــريتفو دظؿرو 

 مـ صـريؽل، شآخذهو عحؼفو-

 ؾقؼقل ادمفػ: يسؼط حؼف مـ افةػعي-

 ذ ععض افـصـقى ؾقف إضـرار عودةسي اجل ي -أن أخ والعؾ : ♦

ْقِف ققلف: )  (.  والشْػَعُ  َٓـِغ ََؼْدِر َحؼَّ

فق ـون ظـ كو أمر مةـسك عـغ ثالثـي ؾـلـثر: ــلرٍض اصـسك ؾقفـو زيـ  وظؿـرو وظـع، فزيـ  

، ؾقؽـقن حـؼ افةـػعي ,وهـق افـصـػ,كصػفو، وفعؿرو ثؾثفو، وفعع ش شفو، ؾبـوع زيـ  كصــقبف 

ع عؼـ ر حؼـقفام مــ إرض، ؾحـؼ ظؿـرو مــ إرض افثؾـٌ، وحـؼ ظـع افســ س، فعؿـرو وظـ

 ؾقلخذ ظؿرو ضعػ حؼ ظع-

( شـفامن، وهـق افثؾـٌ، 2( أشفؿ، وفعؿرو )3ؾؾق ؾرضـو أن إرض شتي أشفؿ: فزي  مـفو )

 ، وهق افس س-شفؿوفعع 

فؿغ، وفعـع أن ؾؾام عوع زي  كؼسؿ كصـقبف ظذ صـرـوشف عؼ ر موهلؿ، ؾؾعؿـرو أن يةـػع يف شـ

 يةػع يف شفؿ-

 (.  فنْن َظَػا محُدمها َمَخَذ أَخُر الؽؾَّ مو َتَر َ ققلف: )

ظـفو، ؾـنن أخـر يبؼـك حؼـف، وحقـفـو: ؾنمـو أن  يإن اظتذر أح  افةـريؽغ ادستحؼغ فؾةػع

 يلخذ كصـقبف وكصـقى أخر عوفةػعي، أو يسك افـصـقبغ-

أن  ظؾقـؽويؽػقـل افثؾٌ، ؾنكــو كؼـقل فؾةــريؽ أخـر:  ؿول ظؿرو: ٓ أري  افةػعي، َهالف:

للخـذ مجقـع افـصــقى افـذي فــؽ، وفصـوحبؽ ادعتـذر، ؾـنن ؿـول: ٓ أؿــ ر ظؾقـف ـؾـف، عـؾ شــآخذ 

 كصـقبل مـ افةػعي ؾؼط، ؿؾـو: لسؼط افةػعي يف حؼؽ إذن، ولبؼك ظذ كصـقبؽ- 

لـرك ععضـف: ٕن أخــذ حتـك ٓ يضـور ادةــسي اجل يـ  علخـذ ععـض افـصـــقى، و والعؾـ : ♦

 ععض افـصـقى، ولرك ععضف ؾقف إضـرار عودةسي، وافضـرر ٓ يزال عؿثؾف-
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ى اَـان حؼَّ واحدٍ ققلف: )  (.  وإن اْصَسَ

فق ـون ظـ كو أرض يةسك ؾقفو زي  وظؿرو، ؾبوع ظؿرو كصـقبف ظذ اثـغ مهو: ظع، ولؿـ ، 

ع عو  خلقور عغ أمريـ: ؾنن زي ًا صوحى حؼ افةػعي إذا أراد أن ُيَةػ 

ع ظذ واح  مـ هذيـ ادةسيغ اجل ي يـ، ؾقلخذ كصـقبف وي ع كصـقى أخر- ,أ  أن ُيَةػ 

ع ظؾقفام مجقعًو، ؾقلخذ افـصـقبغ- ,2   أو أن ُيَةػ 

أن حؼ افةػعي ثوعً فف، وافعؼ  مع اثـغ عؿـزفي ظؼـ يـ، ؾفـق إن أخـذ افـصــقبغ  والعؾ : ♦

و مل يتضـرر مـ أخذ حؼـف، وٓ مــ مل يمخـذ حؼـف، ؾفـق ؿـ  رضــل أوًٓ ؾؾف ذفؽ، وإن أخذ أح مه

 علن يؿؾؽ افـصػ-

 (.  مو َظْؽُسفققلف: )

: ومهـو اثــغ كصــقى لؿـ ٌ  ؾوصـسى، ,وصـوف  وظؿرو،، زي ,فق ـوكً إرض عغ ثالثي 

 :عوخلقور وهق، افةػعي حؼ فزي  ؾنن، وصوف  ظؿرو،

 - أن يلخذ أح  احلؼغ عوفةػعي-1

 أو يلخذمهو مجقعًو عوفةػعي-- 2

: أكَّـف دـو صـور افبوشعـون اثــغ أمؽــ لػريـؼ افةـػعي، وٕن والعؾ  يف َتقُز مخـذ محـد احلؼـغ

افضـرر ؿ  يؾحؼ افةـػقع يف أرٍض دون أخـرى، ؾؾـف أخـذ افتـل يؾحؼـف ضــرر افةــراـي ؾقفـو دون 

 ؽرهو-

ى واحٌد ِصْؼَصْغِ َـ َمْرَ ْغ َصػؼ ً ققلف: )  (.  واحدًة فؾؾشػقِع َمْخُذ محِدمها مو اْصَسَ

غ إرضـغ ظذ لؿـ  صـػؼي ولفق مؾؽ زي  وظؿرو أرضـغ صـراـي، ؾبوع زيٌ  كصـقبف مـ ه

 واح ة، عثؿـ واح ، ـام فق ؿول: ععتؽ كصـقبل مـ أرض ـذا، وأرض ـذا عخؿسـغ أفػًو-

ن يةـػع ظـذ لؿـ  يف دخؾ لؿ  مع ظؿرو صـريؽًو يف إرضـغ، ؾؾف حؼ افةػعي، عل فأن:

 و إرضـغ-تإرض إوػ ؾؼط، أو يف إرض افثوكقي ؾؼط، أو يف ـؾ
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أكف دو لع د ادبقع صور عؿـزفـي لعـ د افعؼـ ، وٕن افضــرر ؿـ  يؾحؼـف عـلرض دون  والعؾ : ♦

 أرض-

ـتِف َــ وإن َاَع ِصْؼصًا وشقػًا، مو َتؾِـَػ َعـُض اْلــَؿبقِع: فؾؾشـػقِع َمْخـُذ الشـْؼِص َ ِ ققلف: ) صَّ

ـِ   (.  الهََّؿ

 ذـر ادمفػ مسلفتغ حيؼ فؾةـريؽ افةػقع أن يلخذ ععض افـصـقى عحصتف-

وشـبؼ أن احلـوعؾـي ٓ ,إذا عوع افةؼص ومعف صـلء آخر مـؼقل ٓ لثبـً ؾقـف افةـػعي  إوػ:

 -,يرون ثبقت افةػعي يف ادـؼقٓت

ورة، ؾبوع زي  كصــقبف مــ زي  وظؿرو صـريؽون يف أرض وشـقػ، أو أرض وشـق َهال ذلؽ:

 إرض وافسـقػ، أو افسـقورة ظذ لؿ  عخؿسـغ أفػ ريول: 

أن يةّػع يف إرض عحصتف مــ افـثؿـ، ؾقـظـر ــؿ  ,وهق ظؿرو, ؾقؼقل ادمفػ: فؾةـريؽ

 لسووي إرض مـ اخلؿسـغ أفػًو ؾق ؾعف-

عقـــفام هـق عؿثوعــي  أكــف لثبـً افةــػعي فـف وحــ ه، ؾؽـذا إذا عقــع مـع ؽــره، واجلؿـع والعؾـ : ♦

ع رعام مل يرد افسؾعتغ، وفـقس يف أخـذ واحـ ٍة إضــرار عودةـسي اجل يـ ، ؾفـام  ظؼ يـ، وٕن ادةػ 

 مـػصؾتون-

إذا لؾػ ععض ادبقع، ؾنن دـ فف افةـػعي احلـؼ أن يلخـذ افةـؼص، وافـصــقى افبـوؿل  الهاكق :

 عحؼ افةػعي- 

زي  كصـقبف ظذ لؿ  عخؿسـغ أفػـًو، ؾجـوءت  زي  وظؿرو صـريؽون يف داٍر، ؾبوع َهال ذلؽ:

، ؾؾـف أن يةـػع و ععضف، ؾنن حؼ افةـػعي فعؿـرو عـوٍق أمطور، أو ؽرهو، وألؾػً افـصـقى ادبوع، أ

 ظذ لؿ ، وي ؾع ؿقؿي افةؼص، أو افـصقى عع  خصؿ ؿقؿي افتؾػ-

عغر ؾعـؾ آدمـل: وٓ ؾرق يف ذفؽ عغ أن يؽقن افتؾػ عػعؾ آدمل، ـام فق ألؾػف ادةسي، أو 

 ـؿطر، أو ريوح، أو ؽرهو-
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 (.  ركِ  َوْقٍػ ـوٓ ُصػعَ  ََش ققلف: )

فق ـون ظـ كو أرض صـراـًي عـغ زيـ  وظؿـرو، ؾـلوؿػ ظؿـرو كصــقبف، ؾصـور كصـػفو فزيـ ، 

ع فتؽقن إرض كؾفا وقػًا؟وكصػفو وؿػًو، ؾبوع زي  كصـقبف،   ففؾ لـاطر الققػ من ُشػ 

 ي عةـرـي افقؿػ-فقس فف ذفؽ: ؾال صػع 

أن مؾؽ افقؿػ ؽر لوم: وفـذا ؾـنن كـوطره ٓ يؿؾـؽ عقعـف وٓ رهــف وكحـق ذفـؽ،  والعؾ : ♦

 وافةػعي ٓ لثبً إٓ عؿؾؽ لوم-

 -(1)وٕن افقؿػ ٓ يمخذ عوفةػعي فق عقع ٕمٍر اؿتضـك افبقع، ؾؽذفؽ ٓ يلخذ هق عوفةػعي

ْؾٍؽ شاٍَؼ ققلف: ) َِ  (.  وٓ يف غِر 

ع ِمؾؽف شوعؼيةسط يف افةػ فؾؿةسي، ؾـنن ــون مؾؽفـام وؿـع  وً عي أن يؽقن مـ يري  أن يةػ 

 يف وؿً واح ، ؾال صػعي ٕح مهو ظذ أخر-

 أاام اشتقيو يف زمـ افةـراء، ؾال مقزة، وٓ لؼ م ٕح مهو ظذ أخر-  والعؾ :

افةـػعي ظـذ زي  وظؿرو اصسيو أرضًو صـراـي عقــفام، ؾؾـقس ٕحـ مهو أن يطؾـى حـؼ  َهالف:

 أخر- 

ْسؾِؿٍ ققلف: ) َُ  (.  وٓ لؽافٍر ظذ 

فق لةورك ـوؾر ومسؾؿ يف أرض، ؾبوع ادسؾؿ كصـقبف ظـذ مسـؾؿ، ؾؾـقس فؾؽـوؾر إول حـؼ 

 افتةػقع؟

 أن يف ذفؽ لسؾقطًو فؾؽوؾر ظذ ادسؾؿ، واإلشالم يعؾق، وٓ يعذ ظؾقف- والعؾ : ♦

ع أحـ مهو كصــقبف ظـذ مسـؾؿ، ؾؾـقس فؾؽـوؾر فق ـوكً إرض عغ ـوؾريـ، ؾبـو وَهؾ ذلؽ:

 افثوين حؼ افةػعي: ٕن ؾقفو لسؾقطًو فف ظذ ادسؾؿ-

                                 
 -ؿغورجحف افعثق ،يثبً إخذ عوفةػعي يف صـراـي افقؿػ، وهق ؿقل ادوفؽقي :افقجف افثوين ظـ  احلـوعؾي (1)
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 : ادمفػ ذـر مو ظذ,روط ـأن فؾةػعي ثامكقي ص واخللص  : 

 - أن يؽقن اكتؼول افةؼص ععقض مويل-1

ع هق افةـريؽ، ؾخرج اجلور-2  - أن يؽقن ادةػ 

 افراج  ثبقت ذفؽ يف ادـؼقل ـذفؽ-- أن لؽقن يف افعؼور، وذـركو أن 3

 - أن لؽقن يف ظؼور بى ؿسؿتف، وأمؽـ- 4

 - أن يطؾبفو افةـريؽ ظذ افػقر-5

 - أن يلخذ افةػقع ـؾ افـصـقى مـ ادةسي، وٓ حيؼ فف أن يلخذ ععضف إٓ عنذن ادةسي-6

 - أن يؽقن مؾؽ افةػقع شوعؼًو ظذ افةػعي-7

 - أن ٓ لؽقن فؽوؾر ظذ مسؾؿ-8
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 ٌلااااااَفْص

 : قال ادملػ 

ـػعُ ، وََِبْقـٍع: فؾـف َمْخـُذه ـوإن َتَص ] ُف ََقْقِػف، مو ِهَبتِف، مو َرْهـِف ٓ ََقِصقٍَّ : َشؼَط  الشُّ شَسِ َُ  َِ رَّ

ـــَّ ُل، و ــُ ، وال ، ولؾُؿشــِسي اْلَغؾَّ ـــؿُ َلَحــِد اْلَبْقَعــْغِ ــزْرُع والهؿــَرُة الظــاهرُة، فــناْل ــك، مو ـَْػِصُؾ وال ـَ ََ ن 

ف َمْخُذه َل َ ـ  َ ْغَرُم َكْؼَصف، ولر َُ ُؽف َِؼقؿتِف، وَقْؾُعف و َرٍر. وإن َـاَت الشـػقُع قبـَؾ ـَغَرَس، فؾؾشػقِع ََتَؾُّ

ــػعُتف،  ــَؼَطْ  ُص ــف َش ــَز ظـــ َعِض ــنن َظَج ، ف ـِ ــهَؿ ــف، وُلخــذه َؽــؾ  ال ــَده لقاِرَِ ــْ ، وَع َطَؾ ََ ــِ   الطَؾ

لُخُذه ادعُل اْلـؿُ و َُ ُؾ  ْؼَبُؾ يف اْلـَ َؾِػ َـع َظـَدِم اْلَبق ـَـِ  قـقُل َمجَّ ُُ عٍل. و ََ ه ََؽػقٍؾ  ي، اْلــؿُ َف، وِ دُّ ْشَسِ

َبـَ  البـائُع مكهـَر، وإن َمَقـرَّ البـائُع َـالبقِع، وَمْكَؽـَر  َْ ُتف َـَلْلٍػ َمَخـَذه الشـػقُع َـف، ولـق َم ُْ فنْن قاَل: اْصـَسَ

 .[شِسي ظذ البائعِ اْلـؿُ شِسي، وُظفدُة اْلـؿُ شِسي َوَجَبْ ، وُظفدُة الشػقِع ظذ اْلـؿُ 

ظؼ  ادمفػ هذا افػصؾ  فبقـون حؽـؿ لصــرف ادةـسي فؾةـؼص يف ادبقـع، وكامشـف، وثؿــف، 

 وؽر ذفؽ-

ػع ُ ـوإن َتَص ققلف: ) ُف ََقْقِػف، مو ِهَبتِف، مو َرْهـِف ٓ ََقِصقٍَّ : َشؼَط  الشُّ شَسِ َُ  َِ  (.  رَّ

عسـتون، أو دار، وكحقهـو، اصـسك ؾقفـو زيـ ، وظؿـرو، ؾبـوع ظؿـرو فق ــون ظــ كو أرض، أو 

: إمـو ,اصـساه افـذي افـصــقى: أي,كصـقبف ظذ لؿ ، ؾتصـرف ادةسي اجل ي  لؿـ  عوفةـؼص 

عبقع، أو وؿػ، أو هبي، أو زرع ؾقـف، أو عــك ؾقـف، وكحـق ذفـؽ، ؾفـؾ لبطـؾ هـذه افتصــرؾوت حـؼ 

 افةػعي؟

 فبي عوفةػعي، ؾناو لصـرؾوت عوضؾي ٓ ظزة هبو-أمو إن ـون افتصـرف عع  ادطو

 وأمو إن ـون افتصـرف ؿبؾ ادطوفبي عوفةػعي، ؾتصـرؾف ٓ خيؾق مـ أحقال:

أن يتصــرف لصــرؾًو ٓ جيـقز ؾقـف إخـذ عوفةـػعي اعتـ اء، وهـل أحـقاٌل شـبؼ  احلال  إوػ:

 اكتؼؾ هبو احلؼ عغر ظقض- افتلذـرهو: ـوفقؿػ، واهلبي، وافص ؿي 

 لسؼط افةػعي-  فادذه :
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: أكَّف َكَؼؾ افةؼص فؾؿقهقب فف، أو ادتص ق ظؾقـف، أو ادقؿـقف ظؾقـف عـال ظـقض، والعؾ  ♦

، عؾ ٓعـ  أن يؽـقن ,ـام لؼ م,افةػعي عف وَكْؼُؾ افةؼص، أو افـصـقى عغر ظقض اعت اًء ٓ لثبً 

 ععقض-

 هــو: صـػعي ؾـال :,فرهـــو وثقؼـي: جعؾـف: أي,وُيؾحؼ عـف فـق لصــرف يف افِةـؼص عتقثؼـي 

 -  (1): ٕن احلؼ مل يـتؼؾوذلؽ

أن يقصـل ادةسي اجل ي  عوفةؼص: ـلن يؼقل حقـام اصساه مـ لؿٍ  صــريِؽ  احلال  الهاكق :

ً  ؾفذا افـصـقى يؽقن لزظًو يف وجقه اخلر-   زي : إذا م

 ؾقؼقل ادمفػ: افقصـقي ٓ ُلبطُِؾ حؼ افةـريؽ إول عوٓلػوق- 

أن افقصـقي لزع عودول عع  ادقت، ومل يؼع ادقت إػ أن، وحؼ افةــريؽ افةـػقع  لعؾ :وا ♦

 شوعؼ-

 (.  وََِبْقٍع: فؾف َمْخُذه َلَحِد اْلَبْقَعْغِ ققلف: )

 أن يتصـرف ادةسي عبقع افةؼص-  احلال  الهاله :

ريؽ إول إذا اصسى لؿٌ  افةؼص، ثـؿ ؿبـؾ افتةـػقع عوظـف ظـذ ظـع، ؾؾعؿـرو افةــ َهالف:

 أراد افةػعي أن يلخذ افةػعي، وٓ ُيسؼط افبقع حؼ افةػعي- 

 وحقـفو: ؾؾف أن يلخذه عوفبقعي إوػ، أو عوفبقعي افثوكقي- 

ُ ، والـَّ ُل، وققلف: )  (.  ـَْػِصُؾ اْلـؿُ ولؾُؿشِسي اْلَغؾَّ

: ــام فـق فق أن ادةسي اصسى افةؼص، ويف أثـوء ـقكف ظــ ه حصـؾ فؾةـؼص كـامء مـػصـؾ

 وف ت اف اعي، أو أثؿرت افـخؾي- 

أو حصؾً فف ؽّؾي مـ افةؼص حول ـقكف ظـ ه، ـام فق أجر كصـقبف ؿبؾ أخذ افةػعي، ؾوفغؾـي 

 وافـامء ادـػصؾ يؽقكون فؾؿةسي- 

                                 
 -عؾ فف ادطوفبي عف، وهق ؿقل اجلؿفقر ،أن هذا ٓ يبطؾ حؼ افةػعي :افؼقل افثوين (1)
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 أن افـامء كامء مؾؽف، وافغؾي ؽؾي مؾؽف، ؾفق أحؼ هبو- والعؾ : ♦

 (.  والزْرُع والهؿَرُة الظاهرةُ ققلف: )

أن رجاًل اصسى صؼصًو مـ أرٍض، ثؿ زرع يف كصـقبف زرظًو، أو وضع ؾقـف صـجرًا، أو ــون فق 

ؾقف صجر مـ ؿبؾف، ؾلثؿر افةجر، أو أكبً افـزرع يف وؿـً ـقكـف عقـ ه، ؾطؾـى افةــريُؽ افةـػعي، 

َر يؽقن فؾؿةسي، وٓ ي خؾ يف افةػعي-   ؾنن افزرع وافثؿر افظوهر افذي ُأع 

 مؾؽ ادةسي ؾفل فف، وٕكف ٓ مضـرة يف عؼوشفو عقـ ه: ٕاـو حتصـ  أاو صورت يف والعؾ : ♦

 ؿريبًو، عخالف إرض، وادزرظي كػسفو- 

 وإذا لؼرر هذا: ؾنن افثؿرة ادمعرة، وافزرع يبؼك فف إػ اجلذاذ واحلصود-

 يلخذهو افةػقع: ٕاو لتبع ادبقع- أمو افثؿرة افتل مل لمعر، ؾنكف

َر، فهؿَرُها لؾذي َاَظفا...َـ اَتاع ك»وفؾح يٌ:  ََّ « ًل َعد من ُتم
(1)

.   

ـف َمْخـُذه َـل ققلف: )  َ ْغـَرُم َكْؼَصـف، ولر َُ ُؽـف َِؼقؿتِـف، وَقْؾُعـف و ـَـك، مو َغـَرَس، فؾؾشـػقِع ََتَؾُّ ََ فـنن 

 (.  َررٍ ـَ  

إذا عـــك ادةــسي اجل يــ  يف إرض عـــوء، أو ؽــرس ؾقــف صــجرًا، ثــؿ جــوءه افةـــريؽ إول 

 ةػعي: ؾنن فف ذفؽ، وافغرس وافبـوء ٓ يسؼطون حؼ افةػعي-وضؾى اف

  لؽـ َاذا ظـ الغرس والبـال؟ 

 :ادشسي اجلدُد َمر َغ مَرُـ   

 - أن يلخذ ؽرشف، ومو عـوه-1

 - أن يبؼقف-2

 ؾنن أراد أن يبؼقف، ؾوفةـريؽ افةػقع خمر عغ أمقر ثالثي: 

 فبـوء-- أن ي ؾع فؾؿةسي اجل ي  ؿقؿي افغراس، وا1

                                 
 -مـ ح يٌ ظب  اهلل عـ ظؿر (1543)ومسؾؿ  (،2379)أخرجف افبخوري  (1)
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 - أن يطؾى مـ ادةسي ؿؾعف، وإزافتف، ويغرم هق مو كؼص عوفؼؾع، واإلزافي-2

ؽرس ؾقفو أصجورًا، ؾؼول افةػقع: اؿؾعفو، ؾؼؾعفو وـوكً لسـووي أفـػ ريـول، وععـ   فؿهًل:

 افؼؾع للثرت وصورت لسووي ثامكامشي ريول، ؾقضؿـ افةػقع، وـذا افبقً علدوالف ومو يتعؾؼ عف-

 فةػقع: ٓ أضؿـ ذفؽ افـؼص، ؿؾـو: إذن الرك افةػعي، ولسؼط حؼؽ هبو-- إن ؿول ا3

أن يف ذفؽ إضـرارًا عودةـسي اجل يـ ، وافضــرر ٓ يـزال عوفضــرر، ؾـال يؿؽــ أن  والعؾ : ♦

كضــر عودةــسي اجل يــ  علخــذ كصــقبف، وإلــالف مــو ؽرشــف، أو عــوه، وٓ كضــؿـ فــف افـــؼص، ويف 

 -(1)«ٓ  ـرَر وٓ  ـرارَ »احل يٌ: 

َطَؾْ ، وَعَده لقاِرَِفققلف: ) ََ  (.  وإن َاَت الشػقُع قبَؾ الطَؾِ  

 إذا موت افةـريؽ افذي فف حؼ افةػعي، ؾؾف حوفتون:

 أن يؽقن عع  ادطوفبي عوفةػعي، ؾال لسؼط، ولثبً فقرثتف- إوػ:

 أكف ضوفى هبو، وادقت ٓ ُيسِؼُط احلؼقَق، عؾ لقرث حقـفو- والعؾ : ♦

 أن يؽقن ؿبؾ ادطوفبي عوفةػعي، ؾنكف يسؼط حؼف مـ افةػعي- الهاكق :

   والعؾ : ♦

 - أن افةػعي حؼ فؾةػقع، ؾال يثبً ع ون مطوفبتف-1

 - وٕن افةػعي كقع خقور فؾتؿؾقؽ، ؾام دام مل خيس صوحى احلؼ، ؾنكف فقس فغره أن خيتور-2

ـِ ققلف: )  (.  وُلخذه َؽؾ  الهَؿ

 ةؼص مـ ادةسي اجل ي ، ؾنكف يلخذ كػس افثؿـ-إذا أراد افةػقع أن يلخذ اف

                                 
ه  مـ ح يٌ ظبودة عـ افصومً، اوفف صق ،مـ ح يٌ اعـ ظبوس (2341)واعـ موجف  (،2865)أخرجف أَ   (1)

موفؽ  وثعؾبي عـ أ  ،عؽر افص يؼ وظوشةي عـً أ  ،وجوعر عـ ظب  اهلل ،هريرة وأ  ،يرشعق  اخل  وأ 

 (-896)، وصححف إفبوين يف اإلرواء فبوعي  ، وأ لافؼرط
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زي  اصسى كصـقى لؿ  مـ إرض افتل اصسك ؾقفو مع ظؿرو عخؿســغ أفػـًو،  َهال ذلؽ:

ع ظؾقف، ؾؼول: شآخذهو علرععغ أفػًو، ؾقؼول فف: ٓ حيؼ فؽ ذفؽ، عؾ إمـو أن  ؾجوء ظؿرو فزي  فقةػ 

 للخذه عـػس ؿقؿي صـراشف، أو لسـف-

أن يف أخذه ع ون دؾع ـؾ افثؿـ إضـرارًا عودةسي، ويف للخر ععـض افـثؿـ ظؾقـف   :والعؾ ♦

 ضـرر-

 :أن افضـرر ٓ ُيزال عوفضـرر- والؼاظدة 

   (.فنن َظَجَز ظـ َعِضف َشَؼَطْ  ُصػعُتفققلف: )

 إذا ظجز افةػقع ظـ افثؿـ، أو ظـ ععضف، ؾنن صػعتف لسؼط-

ع، ؿــول افةــػقع فؾؿةـسي اجل يــ َهـال ذلــؽ:   افــذي اصــسى افةـؼص عــلفػ ريــول: َشُلصــػ 

 وأظطقؽ ثامكامشي ريول ؾؼط، ؾقؼقل: ٓ صػعي فؽ-

ــام صـــرظً إلزافــي افضـــرر،  والعؾــ : ♦ أن هــذا ؾقــف إضـــرار عودةــسي اجل يــ ، وافةــػعي إك

 وافضـرر ٓ يزال عؿثؾف-

لُخُذه ادعُل َفاْلـؿُ وققلف: ) َُ ُؾ   (.  َمجَّ

 جؾ، ؾنن افةػعي لؽقن ـذفؽ ممجؾي افثؿـ-إذا عقع افـصـقى عثؿـ مم

زي  وظؿرو صـريؽون يف أرض، ؾبوع ظؿرو كصـقبف ظذ لؿ  عثؿـ ممجؾ، ؾجـوء  َهال ذلؽ:

 زي  فقةػع ظذ لؿ ، ؾنن افثؿـ يؽقن ممجاًل ـذفؽ، وفق ـون ؿودرًا ظذ دؾعف حوًٓ-

فـثؿـ افـذي دؾعـف أن افةػقع يستحؼ أخـذ افةـؼص، أو افـصــقى عــػس ا والعؾ  يف ذلؽ: ♦

 ادةسي ؿ رًا وصػي، وافتلجقؾ مـ صػتف-

 وهذا إذا ـون افةػقع مؾق ًو-

علٍ ققلف: ) ََ ه ََؽػقٍؾ   (.  وِ دُّ

 إذا ـون افةػقع ؽر مؾئ، عؾ ـون معسـرًا، وادةسي اصسى عثؿـ ممجؾ-



  

 
 البيااااااااااااااااا  كتااااااااااااااااا   

 
413 

ؾق ـًو ؾـؼقل فؾةػقع: فـؽ حـؼ افةـػعي ولـ ؾع افـثؿـ مـمجاًل، فؽــ ٓعـ  أن حُتِضــَر ـػـقاًل م

 يؽػؾؽ، إذا حّؾ إجؾ، ومل لس د ؾقس د ظـؽ-

 حتك ٓ يضـر عودةسي، ؾقمخذ صؼصف، وٓ يعطك افثؿـ- وظّؾ  ضؾ  الؽػقؾ ادعل: ♦

ْؼَبُؾ يف اْلـَ َؾِػ َع َظَدِم اْلَبق ـَِ  ققُل ققلف: ) ُُ ياْلـؿُ و  (.  ْشَسِ

افـثؿـ وفـقس هــوك عقــي: ؾؿــ إذا وؿع آختالف عغ افةػقع وعغ ادةسي اجل يـ  يف ؿـ ر 

 يؼبؾ ؿقفف؟

 -افؼقل ؿقل ادةسي مع يؿقـف 

 ؿول ادةسي: افؼقؿي أفػ، وؿول افةػقع: افؼقؿي شبعامشي، ؾوفؼقل ؿقل ادةسي- َهًل:

 أكَّف هق افعوؿ ، ؾفق أظؾؿ عوفثؿـ، وؿقفف يؼ م- والعؾ : ♦

ُتف ََلْلٍػ، َمَخَذه الشػققلف: ) ُْ َبَ  البائُع مكهرَ فنْن قاَل: اْصَسَ َْ  (.  قُع َف، ولق َم

إذا ؿول ادةسي فؾةػقع: أكو اصسيً افةؼص مثاًل علفػ ريـول، ؾـنن افؼـقل ؿقفـف، وفـق ؿـول 

 افبوشع: أكو ععتؽ إيوه علـثر مـ ذفؽ-

 أكَّف هق افعوؿ ، ؾفق أظؾؿ عوفثؿـ، وؿقفف يؼ م-  والعؾ : ♦

 وٕكف مـؽٌِر فؾزيودة، وافقؿغ ظذ مـ أكؽر-

 (.  شِسي َوَجَبْ  اْلـؿُ وإن َمَقرَّ البائُع َالبقِع، وَمْكَؽَر ققلف: )

ًُ كصـقبل ظـذ زيـٍ ، ؾـلكؽر زيـٌ  أن  فق ـون ظـ كو رجالن اصسـو يف أرض، ؾؼول أح مهو: عع

 يؽقن ؿ  اصسى صـق ًو-

أن افةػعي لثبً فؾةـريؽ افثوين، ؾقؼبض افةـؼَص مــ افبـوشع، ويسـؾؿف افـثؿـ، إٓ  فاحلؽؿ:

إذا ـون افبوشع ؿ  أؿر أكـف ؿـ  اشـتؾؿ افـثؿـ مــ ادةـسي، ؾحقـفـو يبؼـك افـثؿـ ظــ  افةـػقع إػ أن 

 ي ظقف ادةسي-

ٕن افبوشع ؿـ  أؿـّر عحؼـغ: حـؼ افبقـع فؾؿةـسي، وحـؼ افةـػعي  * وإك  حؽؿـا  ذا احلؽؿ:

 فؾةـريؽ، ؾنذا أكؽر ادةسي حؼف، ؾفذا ٓ يبطؾ حؼ افةـريؽ عوفةػعي-
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 (.  شِسياْلـؿُ وُظفدُة الشػقِع ظذ )ققلف: 

 هل ضامن افعقض يف افبقع إذا لبغ أن افعغ مستحؼي فؾغر-  العفدة:

إذا جوء افةػقع وأخذ افةؼص مــ زيـ ، وأظطـوه ؿقؿتـف، ثـؿ لبـغ أن افةـؼص فـقس  فقؼقل:

 فزي ، أو أن افةؼص ؾقف ظقى، ؾنن افةػقع يرجع ظذ ادةسي- 

 ذه مـف، واصسى مـف، ؾوفعف ة ظؾقف-أكَّف إكام أخ والعؾ : ♦

 (.  شِسياْلـؿُ وُظفدُة الشػقِع ظذ ققلف: )

دو رّد افةػقُع ظؾقف افةؼَص: إمـو فعقـى، أو فؽقكـف  ,افذي هق زي  يف ادثول افسوعؼ,ادةسي 

صور مستحؼًو فغره، يرجع هق عوفثؿـ، أو عبعضف ظـذ مــ اصـسى مــف افةـؼص، ؾعفـ ة ادةـسي 

 ةؼص-ظذ عوشع اف
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 :قال ادملػ 

ْهؾِفا، فنن َظقَّـَـف ] َِ ف ِحْػُظفا يف ِحْرِز  َُ ْؾَز َُ . و ـْ ْضَؿ َُ ْط:    َػر  ُُ َتَعدَّ و   َُ إذا َتؾَِػْ  َـ َِغ َالِف، و  

، وَِِؿْهؾِف مو َمْحَرَز فل. ـَ  صاحُبفا فَلْحَرَزها َدوكِف َ ِؿ

ـِده وإن َقَطَع الَعَؾَػ ظـ ا َُ ـف، مو  كفـا يف ُكؿ  َ َجْقَبـف فَسَ ، وإن َظغَّ ـَ لداَِ  َغِر ققِل صاحبِفا َ ِؿ

، وَظْؽُسـف إجـبـلُّ  ـْ ْضـَؿ َُ ـا    َػـُظ َاَلـف، مو َـاَل ر   ــ ََيْ ََ ، وظؽُسف َعؽِسف، وإن َدَفَعفا إػ  ـَ َ ِؿ

ٌِ مو َشَػٌر رَ  ُُطاَلباِن إن َجِفَل. وإن َحَدَث َخق َؾفـا ََعـف إن واحلاكُؿ، وٓ  ا، فنن غـاَب َُحَ َها ظذ َر   دَّ

ــَؿ  ــف، مو َدَراه ــًا فَؾبَِس ــا، مو َقَ ــِر َكْػِعف ــا لغ ــً  فَركَِبف ََّ ـــ ُمْودَِع دا ََ ــً . و ــا ََِؼ ــَرَز، وإٓ َمْوَدَظف كــان َمْح

َتؿَ  َُ : فَلْخَرَجفا َـ َُمَْرٍز َؿ َردَّهـا، مو َرَفـَع اْلــَ ْتَؿ وك ـَقه ظـفـا، مو َخَؾَطفـا َغـِر  ق ـٍز، فضـاَع الؽـؾُّ

ـَ   .  [َ ِؿ

 مـ ودع افةـلء، إذا لرـف، ؾفل افسك، وافتخؾقي- القدُع  لغ :

 يؼول: ودع افةـلء إذا لرـف-

 اشؿ فؾامل، أو ادختص اد ؾقع إػ مـ حيػظف، عال ظقض- رظًا:ـصو

 إصؾ يف القدُع : الؼرآن، والسـ ، واإلمجاع: ♦

 -(1)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۆ)ؿقفف لعوػ:  فؿـ الؽتاب:- 1

 -(2)(ەئ وئ وئ ۇئ)وؿقفف لعوػ: 

َج اهللُ ظــف »مرؾقظًو:  ح يٌ اعـ ظؿر  وَـ السـ :- 2 َج ظــ َسـؾٍؿ كرَـً ، فـرَّ ــ فـرَّ ََ و

اِت ُقِم الؼقاَ ِ  ََ ـ ُكُر َِ  ، ومـ ذفؽ: ؿبقل وديعتف-(3)«كرًَ  

                                 
  (-58)افـسوء، أيي  (1)

  (-2)ادوش ة، أيي  (2)

 (-2589)ومسؾؿ  (،2442)أخرجف افبخوري  (3)
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ؿؽـ  حتـك من ُت ؾـػ ظــف َ ظؾقًا  ^مَر الـبل »: ^ومو روت ظوشةي يف هجرة افـبل 

 -(1)«ُمدي القدائع التل كاك  ظـده لؾـاس

 مـعؼ  ظذ مةـروظقتفو- واإلمجاع:- 3

 عوفـسبي فؾؿقدع مبوحي- حؽؿ القدُع :

مستحبي، دـ ؿقي ظذ حػظفـو، ؾـنن مل يؽــ ؿـودرًا ظـذ حػظفـو ؾقؽـره، إٓ  وَالـسب  ادقَدع:

 عنذن رهبو-

 ادسؾؿ- وؿ  بى: إذا ـون يف لرك ؿبقهلو ضـرر ظذ أخقف

 :أرـون افقديعي أرععي 

 ادقَدع-  الهاين:ادقدع-  إول:

 افصـقغي- الراَع:افقديعي-  الهالث:

 :يةسط فصحي افقديعي مخسي صـروط   

 - لعقغ ادول ادقدع-1

 - رضو ادقِدع-2

 - رضو ادقَدع- 3

 - أن لؽقن مـ عوفغ رصـق  دثؾف-4

 قفف، واؿتـوؤه-- أن يؽقن ادول ادقدع عو جيقز مت5

ـْ ققلف: ) ْضَؿ َُ ْط:    َػر  ُُ َتَعدَّ و   َُ  (.  إذا َتؾَِػْ  َـ َِغ َالِف، و  

   -إذا اشتؾؿ ادقَدُع افقديعي، ثؿ لؾػً افقديعي ظـ ه مـ عغ موفف

                                 
وفؽـ فف صوه  مـ ح يٌ ظب  افرَـ عـ ظقيؿ  :، ويف إشـوده رجؾ مبفؿ(6.289)أخرجف افبقفؼل يف افؽزى  (1)

 (-6.289)أخرجف افبقفؼل أيضو يف افؽزى  ،^ظـ رجول مـ ؿقمل مـ أصحوب رشقل  ،عـ شوظ ة
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 فل ُتؾق َـ حالتغ: 

 أن يؽقن عال لع ، وٓ لػريط، ؾال يضؿـ- إوػ:

آمـ مع موفف، ؾجوء افسورق وأخـذه ولـرك موفـف، أو شــقورة أخذ موًٓ ؾقضعف يف مؽون  َهالف:

 يف حرز مثؾفو مع شـقورالف ؾتؾػً افقديعي، دون شـقورات ادقَدع-

 -(1)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

ـٌ يف أخذ افقديعي، ؾنذا لؾػً عال لػريط ؾال شبقؾ ظؾقف-  وهق لس

 -أن يؽقن ذفؽ عتعٍ ، أو لػريط، ؾقضؿـ الهاكق :

أخذ ـتوعًو وديعي ؾؾؿ يضعف يف مؽتبتف، عؾ وضعف يف ؾـوء افبقً ؾتؾػ، وشـؾؿً ـتـى  َهالف:

 ادقدع، ؾقضؿـ: ٕكَّف ؾرط-

ْهؾِفاققلف: ) َِ ف ِحْػُظفا يف ِحْرِز  َُ ْؾَز َُ  (.  و

جيى ظذ ادقَدع أن حيػظ افقديعي يف حرز مثؾفو ظرؾًو ـام حيػظ موفف، وهـذا خيتؾـػ عـوختالف 

 ٕزمون، وإموــ-إمقال، وا

حرز افطعوم: وضعف يف ادخزن، وحرز افؽتوب: وضعف يف ادؽتبي، وادـول: يف اخلزيــي،  فؿهًل:

 وادوصـقي: يف افػـوء، وكحق ذفؽ-

 ؾؾق وضع ادول مثاًل يف افػـوء، ؾؾؿ حيػظف يف حرز مثؾف-

 و افؽتوب يف اخلزكي-وٓ يؾزمف أن حيػظ افةـلء يف أظذ مـ حرز مثؾف، ـام فق حػظ افطعوم، أ

، وإمــر (2)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ؿقفــف لعــوػ:  والــدلقؾ ظــذ احلــرز: ♦

 عرّد إموكي يتضؿـ حػظفو، وِمـ حػظفو يف ؽر حرزهو، ؾؾؿ حيػظفو-

 وٕن اإلي اع فؾقديعي يؼتضـل حػظ ادقدع هلو-

                                 
  (-91)افتقعي، أيي  (1)

  (-58)افـسوء، أيي  (2)
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مـو جـرت ثـؾ، وهـق وحرُز ـؾ صـلء عحسبف، ؾـنن أضؾـؼ َـؾ ظـذ ادتعـورف، وهـق حـرز اد

ؾقف، ؾوف راهؿ، وافـ كوكر يف افصــوديؼ مــ وراء إؿػـول، وافثقـوب يف افبقـقت،  افعودة عحػظ مثؾف

 وادخوزن، وافغـؿ يف احلظوشر، وهؽذا-

، وَِِؿْهؾِف مو َمْحَرَز فلققلف: ) ـَ  (.  فنن َظقَّـَف صاحُبفا فَلْحَرَزها َدوكِف َ ِؿ

عي يف هذا ادؽون: ـوفغرؾي مثاًل، أو ادحـؾ افتجـوري، فق ؿول ادقِدع فؾؿقَدع: احػظ هذه افقدي

فـل َيؾـق َــ َـلث أو اخلزكي، أو ادؽتبي، وكحق ذفؽ، ؾخوفػ ادقَدع وحػظفو يف ؽـره، ؾتؾػـً، 

   حآت:

: ؾال يضؿـ: ٕكَّف ألك عودطؾقب، وزيودة- إوػ:  أن حيػظفو ؾقام هق أظذ عو ُظغ 

: ؾقضؿـ: ٕكَّف خوفػ صـرط ادقِدع-أن حيػظفو ؾقام هق أ الهاكق :  ؿؾ عو ُظغ 

أن حيػظفو يف حرز مسوٍو فف: ـغرؾي أخرى مـ جـس افغرؾي افتل ظقـً: ؾـال يضـؿـ:  الهاله :

 ، وفؽـ لؾػً-وٕكَّف حػظفو ؾقام هق حرز مثؾف

ـَ ققلف: )  (.  وإن َقَطَع الَعَؾَػ ظـ الداَِ  َغِر ققِل صاحبِفا َ ِؿ

 ػؼ  العغ ادقدظ ( َـ ُتقٓها؟َا ُتعؾؼ َـ )ك 

  إن ـون ادقِدع أمر ادقَدَع عوإلكػوق ظؾقفو، ؾنكـف يـػـؼ، ويرجـع يف افـػؼـي ظـذ ادـقِدع، وفـق

 لرك اإلكػوق ظؾقفو ؾفق مػرط، ؾؾق لؾػً ؾنكف يضؿـ-

أمو إن مل يقـؾف عذفؽ عؾ أظطوه افقديعي وشـؽً، واحتوجـً افقديعـي إػ افـػؼـي، ؾقجـى أن 

قفــو: فــ ال لتؾــػ، وٕن اهلل أمــر عــلداء إموكــوت، وٓ يؿؽـــ أداؤهــو وردهــو إٓ عحػظفــو يـػــؼ ظؾ

 عوفـػؼي، وفق لرـفو عال كػؼي حتك لؾػً، ؾنكف يضؿـ-

 وحقـفا فؿـ مُـ ُلخذ ادقَدع َا مكػؼف ظذ القدُع ؟ 

 -أ- إن كقى عوفـػؼي افتزع، ؾال يرجع ظذ ادقِدع
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العائـد يف » :^لء ؾؾـقس فـف افرجـقع ؾقـف، ؾؼـ  ؿـول ــ لـزع عةـ: أكَّف كقى لزظًو، وموالعؾ 

 -(1)«صدقتف كالؽؾ  ُعقد يف قق ف

 ب- إن كقى عوفـػؼي افرجقع ظذ ادقِدع، أو مل يـق صـق ًو، ؾؾف أن يرجع ظذ ادقِدع-

ـَ ققلف: ) ِده َ ِؿ َُ ف، مو  كفا يف ُكؿ  َ َجْقَبف فَسَ  (. وإن َظغَّ

وؿول: احػظ افقديعي يف جقبؽ، ؾخوفػ وحػظفـو يف ـؿـف، أو يف يـ ه إذا ظغ ادقِدع اجلقى، 

 ؾتؾػً، ؾنكف يضؿـ-

 أكف حػظفو يف حرٍز أؿؾ عو ظقـف ادقِدع، ؾوجلقى أحرز مـ افؽؿ- والعؾ : ♦

 (.  وظؽُسف َعؽِسفققلف: )

، ؾحػظفو يف اجلقى ؾتؾػً، ؾال يضؿـ:  ٕن اجلقى أحرز، ؾؼ  حػظفـو  وذلؽ:فق ظغ افُؽؿَّ

 حرٍز أظذ عو ظغ-يف 

ـْ ققلف: ) ْضَؿ َُ ا    َػُظ َاَلف، مو َاَل ر   ـ ََيْ ََ  (.  وإن َدَفَعفا إػ 

 ذـر صقرلغ ٓ يضؿـ ؾقفام ادقَدع مع لؾػ افقديعي:

 ( إذا حػظفو ظـ  مـ حيػظ موفف يف افعودة، ثؿ لؾػً-1

ف ظــ  زوجتــف، أو فـق أن زيـ ًا أظطـك ظؿــرًا وديعـي، وِمــ ظـودة ظؿـرو أكــف حيػـظ موفـ َهالـف:

ثـؿ  ,وهـل زوجتـف مـثالً ,خودمف، أو كحقمهو، ؾجوء ظؿرو وأظطك وديعي زي  مـ حيػظ موفف ظودة 

 : أكف ٓ يضؿـ-فادذه لؾػً، 

 أكَّف ٓ يؾتزم عحػظ مول ؽره إٓ عام حيػظ عف مول كػسف-  والعؾ :

ـْ ققلف: ) ْضَؿ َُ ا     (.  مو َاَل ر  

  مـ حيػظ مول رهبو يف افعودة: ـام فق رد وديعي زي  إػ وف ه، ( إذا رد افقديعي ووضعفو ظـ2 

 أو خودمف افذي مـ ظودلف حػظفو فف-

                                 
 -وب مـ ح يٌ ظؿر عـ اخلط (1629)ومسؾؿ  (2623)أخرجف افبخوري  (1)
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: ٕكف ؿ  وجى ظؾقف حػظفو، ؾؾف لقفقف عـػسف، وعؿــ يؼـقم وذلؽؾقؼقل ادمفػ: ٓ يضؿـ: 

فو ظــَ هؿ مؼومف، وٕن همٓء يؼقمقن مؼوم ادوفؽ يف افرد، وهق يلمتـفؿ ظذ موفف يف افعودة، ؾقضعُ 

 ٓ لػريط ؾقف-

 (.  وَظْؽُسف إجـبلُّ واحلاكؿُ ققلف: )

 يراد عف هـو: افذي ٓ يتقػ حػظ موفف، أو مول رب افقديعي ظودة- إجـبل:

ؾقؼقل: فق أن ادقَدع أخذ افقديعي وأظطوهـو ٕجـبـل ـصـ يؼف، أو أظطوهـو احلـوـؿ عـال ظـذر 

 بعؾف يتخؾص مـ افقديعي، ثؿ لؾػً: ؾنكف يضؿـ-

 أن ادقِدع رضـل عحػظف هق، ؾؾقس فف أن يقدظفو ظـ  ؽره مـ ؽر ظذر- والعؾ : ♦

 فق حضـره ادقت، أو أراد شػرًا وخوف ظؾقفو- وَهال العذر:أمو إن ـون ذفؽ فعذر ؾقجقز، 

ُُطاَلباِن إن َجِفَل ققلف: )  (.  وٓ 

 إذا لؾػً افقديعي ظـ  إجـبل، أو احلوـؿ، ؾؿـ ادطوفى هبو؟ 

إن ـون احلـوـؿ أو إجـبـل يعؾـؿ حـغ ؿبضـفو أاـو وديعـي وفقسـً فـف، ثـؿ لؾػـً، ؾنكـف  ,أ

 يضؿـ-

أكف ؿبض مول ؽره، ظذ وجف مل يؽـ فف ؿبضف، ومل يلذن فف موفؽف، وحصـؾ افتؾـػ  والعؾ : ♦

 حتً ي ه-

جوء ادقَدع، وؿول فألجـبل: هذه وديعي فزي  احػظفو، ؾتؾػـً ظــ ه، ؾقضـؿـ، وفزيـ   َهالف:

 يطوفبف: ٕاو لؾػً يف ي ه، أو يطوفى ادقَدع: ٕكَّف ؾرط يف إظطوشفو ؽره- أن

إن ـــون احلــوـؿ، أو إجـبــل جيفــؾ أاــو وديعــي، ثــؿ لؾػــً يف يــ ه، ؾــال يضــؿـ، وإكــام  ,ب

 يضؿـفو ادقدع-

جوء ادقدع فألجـبل، أو احلوـؿ وأظطوه افقديعي ٓ ظذ أاو وديعي، ؾتؾػـً ظــ ه، ؾـال  َهالف:

 وفبف ادقدع، عؾ يطوفى هبو ادقَدع-يط
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أن ادقَدع يضؿـ عؿجرد تؾقف ظـ افقديعي، ووضعفو ظـ  مـ ٓ حيػظفو ظـودة عـال  والعؾ : ♦

ظذر، وحقـفو ؾؾـقس فــو أن كطوفـى اثــغ عوفضـامن، وهـق ؿـ  دخـؾ معـف يف افعؼـ  ظـذ أكـف أمـغ، 

 وإمغ ٓ يضؿـ إٓ عتعٍ ، أو لػريط-

اوإن َحَدَث ققلف: ) َها ظذ َر   ، مو َشَػٌر َردَّ ٌِ  (. َخق

رؿي، أو ـــلن يؽـقن يف عؾـ  لؽثـر ؾقـف افسـ,إذا ُأظطل أحٌ  وديعًي، ثؿ ظرض فف خقف ظؾقفو 

 :أمقر عغ خمر ,ادقّدع: أي,، ؾنكف ,يتقجس أن هـوك مـ يري  أخذهو مـف، أو أراد أن يسوؾر

 ؾف-، أو إػ وـق,إن ـون مقجقداً ,- يردهو ظذ صوحبفو 1

َؾفا ََعف إن كان َمْحَرزَ ققلف: )  (.  فنن غاَب َُحَ

- إذا ـــون صــوحى افقديعــي ؽــر مقجــقد ؾؾــؿ يــتؿؽـ مـــ ردهــو، وادــقَدع يريــ  افســػر، 2

ؾقحؿؾفو معف إن ـون افسػر أحرز هلو، ومل يـفف صوحى افقديعـي ظــ افسـػر هبـو: ٕكـف لعـذر لرـفـو 

 ظـ  صوحبفو أو وـقؾف- 

 (.  فا ََِؼ ً وإٓ َمْوَدظَ ققلف: )

 فنكف ٓ ُسافر  ا، َؾ ُقدظفا: - إن مل يؽـ افسػر أحرز هلو، أو اوه صوحبفو ظـ افسػر هبو، 3

 - ظـ  احلوـؿ: ٕكَّف يؼقم مؼوم صوحبفو ظـ  ؽقبتف-1

 - إذا لعذر احلوـؿ أودظفو ظـ  ثؼي- 2

 -(1) ، دو أراد اهلجرةحغ جعؾ افقداشع ظـ  ظع  ^ؾعؾ افـبل  والدلقؾ: ♦

ً  فَركَِبفا لغِر َكْػِعفـا، مو َقَـًا فَؾبَِسـف، مو َدَراهـَؿ فَلْخَرَجفـا َــ َُمْـَرٍز َـؿ ققلف: ) ََّ ـ ُمْودَِع دا ََ و

َـ  : َ ِؿ َتَؿق ٍز، فضاَع الؽؾُّ َُ  (.  َردَّها، مو َرَفَع اْلـَ ْتَؿ وك َقه ظـفا، مو َخَؾَطفا َغِر 

 وهل:  -دقَدعذـر مجؾي مـ افتصـرؾوت عوفقديعي يضؿـ معفو ا

                                 
وفؽـ فف صوه  مـ ح يٌ ظب  افرَـ عـ ظقيؿ  :، ويف إشـوده رجؾ مبفؿ(6.289)أخرجف افبقفؼل يف افؽزى  (1)

 (-6.289)أخرجف افبقفؼل يف افؽزى  ،^ظـ رجول مـ ؿقمل مـ أصحوب رشقل اهلل  ،عـ شوظ ة
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 وإكــام ,فؾرظــل أو فؾســؼل، هبــو يــذهى فؽــل يرـبفــو: ٓ: أي,رـــقب اف اعــي فغــر كػعفــو  ,

 -  هق دصؾحتف

 فبس افثقب دصؾحتف هق-  ,

فقـػؼفـو، ثـؿ رّدهـو  ,وهـق حرزهـو,إخراج اف راهؿ مـ حرزهو، وؾؽ رعوضفو مـ افؽقس  ,

 ومل يـػؼفو، ؾتؾػً عع  ذفؽ-

فــوس يف افسـوعؼ إذا أرادوا أن حيـرزوا ــقس افـ راهؿ ختؿـقا وــون ا,رؾع مو ختؿـً عـف  ,

 -,ظؾقف عختٍؿ، ويضعقن ظذ ضرف اخلقط صؿعًو مذاعًو، فؽقكف أحرز فف

ؾـنذا جــوء ادــقَدع ورــى اف اعــي، أو فــبس افثـقب دصــؾحتف، أو أزال اخلــولؿ، أو أزال اخلــقط 

 مل يلخذهو: ؾنكف يضؿـ فق لؾػً-  افذي ص  عف افؽقس، أو افؼػؾ افذي أؿػؾ ظؾقف ؾقف فقلخذهو، ثؿ

أكَّف هتؽ احلـرز، وأزال مـو ؾقـف ــامل احلػـظ: ٕكَّـف لعـ ى عوكتػوظـف مــ مـول ؽـره  والعؾ : ♦

 دصؾحي كػسف عال إذكف-

 أمو إن ـون اشتخ امف دصؾحي افقديعي ؾال علس عف-

: فـ ال لتؾـػ مــ أودظف داعي ؾرـبفو فقذهى هبو دؽون افسـؼل، أو شــقورة ؾؼودهـو ؿؾـقالً  َهالف:

 ضقل افقؿقف، ؾال علس، عؾ ؿ  يطؾى مـف ذفؽ: ٕكَّف وشـقؾي حلػظ إموكي-

ـَ ققلف: ) : َ ِؿ َتَؿق ٍز، فضاَع الؽؾُّ َُ  (.  مو َخَؾَطفا َغِر 

 فل َيؾق َـ حالتغ: إذا خؾط ادقَدع افقديعي ععٍغ أخرى، 

 أن خيؾطفو عةـلء ٓ لتؿقز معف- إوػ:

حـطي ظـ ه مع احلـطي افتـل ـوكـً وديعـي، أو زيتـًو مـع زيـً وكحـقه، ؾنكـف خؾط  َهال ذلؽ:

 يضؿـ ادقّدع فؾؿقِدع افقديعي: ٕكَّف لع ى عوخلؾط-

: ٕكَّف ٓ يعجز ظـ ردهو ظـذ وذلؽأن خيؾطفو عام لتؿقز عف، ؾقجقز اخلؾط وٓ يضؿـ:  الهاكق :

 صوحبفو-

 ؿؿص، ؾوفقديعي متؿقزة- دراهؿ وضعفو مع دكوكر وديعي، أو ثقب مع َهالف:
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 ٌلااااااَفْص

 : قال ادملػ 

ؼبُؾ ققُل ] ُُ ـا، مو غـِره َنذكِـف، وَتَؾِػفـا وظـَدِم التػـرُِط، فـنن قـاَل:   اْلــؿُ و قَدِع يف َرد هـا إػ ر  

َظك رّدًا، مو َتَؾػًا شاََِؼْغ جِلُ ـقدِه:   َبَتْ  ََبق ـٍَ  مو إقراٍر، َؿ ادَّ ََ ْؼـَبَل، ولـق ََِبق ـَـٍ ، َـؾ يف  ُتقدِْظـِل، َؿ  ُُ

ْؼَبـْؾ إٓ ـققلِف: َا لؽ ظـدي ص ُُ َِـف    َقر  َُ ف الردَّ َــف، مو َــ  َُ َظك واِر لٌل وك َقه، مو َعَده  ا، وإن ادَّ

ــُد  ــَ  مح ــٍ . وإن َضَؾ ـــؿُ ََِبق ـَ ــتقدِِع، اْل ــَذه، ولؾُؿس ــُؿ َمَخ ـؼِس َُ ــقزوٍن  ََ ــٍؾ، مو  ؽق ََ ـــ  ــقَبف َ قدِِظَغ كص

طالبُ  غاصِ  العغِ اْلـؿُ ضاِرِب، وؿُ اْلـو َُ ، وادستْلِجِر  ـِ  .[ْرَهِ

هذا افػصؾ هق يف حؽؿ ؿقل ادقَدع يف رّد افقديعي إػ صوحبفو، أو ؽره، ومـو يتعؾـؼ عتؾػفـو، 

 وكحقه-

ؼبُؾ ققُل ققلف: ) ُُ ااْلـؿُ و  (.  قَدِع يف َرد ها إػ ر  

يؼ م ظذ ؿقل ادقِدع عقؿقـف إذا وؿـع آخـتالف، ذـر ادمفػ مسوشؾ ُيؼبؾ ؾقفو ؿقل ادقَدع، و

 وهل: 

 إذا اختؾػو يف رّدهو إػ رهبو-  موًٓ:

 ؿول ادقِدع: مل لرد ظع افقديعي، وؿول ادقَدع: عؾ رددهتو إفقؽ، ؾوفؼقل ؿقل ادقَدع- َهالف:

أكــف أمــغ، وأكــً ؿــ  اشــتلمـتف ظــذ هــذه افقديعــي وحػظفــو، ؾؿؼتضـــك ذفــؽ أن  والعؾــ : ♦

 لستلمـف ظذ ردهو-

 (. مو غِره َنذكِفققلف: )

 إذا اختؾػو يف رّدهو فغر رهبو عنذكف- َاكقًا:

ؿول ادقَدع: فؼ  رددت افقديعي فصـوحبؽ: ؾلكـً ؿـ  أذكـً يل عـذفؽ، ؾـلكؽر ادـقِدع،  َهالف:

 ؾوفؼقل ؿقل ادقَدع عقؿقـف-
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 (.  وَتَؾِػفاققلف: )

 إذا اختؾػو يف افتؾػ- َالهًا:

 وفى ادقِدع عقديعتف، ؾؼول ادقَدع: فؼ  لؾػً، ؾقؼبؾ ؿقفف: ٕكَّف أمغ-ض َهالف:

 فؽـ إن ادظك افتؾػ علمٍر طوهٍر: ـحريؼ، أو أمطور وكحقهو، ؾعؾقف افبقـي-

 (.  وظَدِم التػرُطِ )ققلف: 

 إذا اختؾػو يف ظ م افتػريط- راَعًا:

ًْ ومل أؾرط، ومل ألع  يف حػظفو، ؾ َهالف:  ال أضؿـ، ؾـوفؼقل ؿقفـف مـع يؿقــف:ؿول ادقَدع: لؾػ

 : ٕكَّف أمغ-وذلؽ

َظك رّدًا، مو َتَؾػًا شـاََِؼْغ جِلُ ـقدِه:   ققلف: ) َبَتْ  ََبق ـٍَ  مو إقراٍر، َؿ ادَّ ََ فنن قاَل:   ُتقدِْظـِل، َؿ 

ْؼَبَل، ولق ََِبق ـَ ٍ  ُُ  .) 

صــق ًو، ؾجـوء ادـقِدع عبقــي لثبـً أكـف  إذا أكؽر ادقَدع أكف أودع صـق ًو، وؿول فؾؿقِدع: مل لقدظـل

أودظف، أو أن ادـؽر أؿّر عع  ذفؽ أكف أخذ وديعي، وؿول ادقَدع: كعـؿ، فؼـ  أخـذُت افقديعـي، فؽـفـو 

ؿـول  مكف َهًل:لؾػً، أو أكـل رددهتو ظؾقؽ، وـون دظقى افرد، أو افتؾػ شوعؼغ جلحقده، عؿعـك: 

ادقِدع عبقـي، ؿول ادقَدع: فؼ  لؾػً افقديعي يقم افثالثـوء، أو يقم إرععوء: أكً مل لقدظـل، ودو ألك 

 أكـل رددهتو ظؾقؽ يقم افثالثوء، ؾ ظقى افرد أو افتؾػ، شوعؼون جلحقده-

 ف  احلؽؿ أن؟ 

  ؿول ادمفػ: ٓ يؼبؾ ؿقفف يف دظقى أكف رد افقديعي، أو أاو لؾػً، وفق أكف ألـك عبقــي ظـذ

 كف ؿ  رد افقديعي يقم ـذا-ذفؽ علن أحضـر صفقدًا أ

أكف هق عـػسف ـذب افبقـي حقــام أكؽـر يـقم إرععـوء أكـف اشـتؾؿ أي وديعـي،  والعؾ  يف ذلؽ: ♦

 فبقـتف- وً ؾصور ـالمف مؽذع
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 (.  لٌل وك ُقهـَؾ يف ققلِف: َا لؽ ظـدي صققلف: )

ِدع عبقــي أكـف فق ضؾى ادقِدع وديعتف، ؾؼول ادقَدع: فقس فـؽ ظــ ي صــلء، ؾـللك ادوفـؽ ادـق

 أودظف، ؾجوء ادقَدع عبقـي أكف ؿ  رّد افقديعي، أو أاو لؾػً، ؾنكف ُيؼبؾ ؿقفف-

 فنن قؾ : َا الػرق َغ اإلكؽار يف هذه الصقرة وَغ التل قبؾفا؟ 

 :أكف يف هذه افصقرة مل يؽذب افبقـي، ؾفـق حقــام ؿـول: فـقس فـؽ ظــ ي صــلء:  فاجلقاب

عي إذا لؾػً عال لعـ ، وٓ لػـريط ؾـال يثبـً فؾؿـقِدع صــلء، وــذا إذا صودق يف ذفؽ: إذ إن افقدي

 رّدهو فصوحبفو ؾؾقس ظذ ادقَدع صـلء-

فؽـ يف إوػ: أكؽر افقديعي، وؿول: مل لقدظـل، ثؿ ألك عبقـي أكف أودظف، وأكف ردهو، ؾفـذا ؿـ  

 ـذب عقـتف- 

 (.  مو َعَده  اققلف: )

 ح هو، ؾقؼبؾ ؿقفف عوفبقـي، وٓ يؼبؾ عغر عقـي- إذا ادظك افرد، أو افتؾػ عع  مو ج

ادظـك ادـقِدع افقديعـي، ؾؼـول ادـقَدع: مل لـقدظـل صــق ًو، وــون هـذا اخلـالف يـقم  َهال ذلؽ:

افثالثــوء، ؾلؿــوم ادوفــؽ عقـــي أكــف أودظــف، ؾجــوء ادــقَدع عبقـــي أن افقديعــي لؾػــً، أو أكــف ردهــو يــقم 

 ي-إرععوء، ؾنكـو كؼبؾ ؿقفف مع افبقـ

 لؽـ كقػ قبؾـا ققلف َع البقـ  و  كؼبؾف قبؾ؟ 

  ٕكَّف يف هذه افصقرة ٓ يؾزم أن يؽقن عجحقده مؽذعًو فبقـتف افتل ألك هبو، ؾفق جحـ  يـقم

افثالثوء، وألك عوفبقـي يـقم إرععـوء أو اخلؿـقس مـثاًل أكـف ردهـو، وٓ لعـورض: ٓحـتامل أن لؽـقن 

 عوء-افقديعي ح ثً عع  اجلح  يقم إرع

ْؼَبْؾ إٓ ََِبق ـَ ٍ ققلف: ) ُُ َِف    َقر  َُ ف الردَّ َـف، مو َـ  َُ َظك واِر  (.  وإن ادَّ

إذا موت ادقَدع، وادظك وارث ادقَدع أكف رّدهو ظـذ ادـقِدع، أو أكـف رّدهـو ظـذ وارث ادـقِدع، 

قــي، وهـؿ افةـفقد : ٓ ُيؼبؾ ـالم افقارث عـ ظقى أكـف رّد افقديعـي فؾؿـقِدع، أو وارثـف إٓ عبفقؼقل

 افذيـ يةف ون ظذ مو ذـر-
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، ,وهــق ادــقَدع,أن إصــؾ أن افبقـــي ظــذ ادــ ظل، واشــتثـل مـــ ذفــؽ إمــغ  والعؾــ : ♦

 وادقَدع ؿ  موت- 

ـؼِسُؿ َمَخَذهاْلـؿُ وإن َضَؾَ  محُد ققلف: ) َُ قزوٍن  ََ ؽقٍؾ، مو  ََ  (.  قدِِظَغ كصقَبف َـ 

أودظقهو ظـ  زيـ ، ؾجـوء أحـ هؿ وضؾـى مــ ادـقَدع  فق ـوكً افقديعي دجؿقظي مـ افـوس

 ؾنكف يعطقف إيوه- ,وـودؽقؾ، أو ادقزون وكحقمه,كصـقبف مـ افقديعي إذا ـوكً لـؼسؿ افقديعي 

 أكف صوحى افقديعي، وؿ  أمؽـ ؿسؿتفو مـ عؼقي افقداشع عال ضـرر- والعؾ : ♦

، اْلـؿُ ضاِرِب، واْلـؿُ ولؾُؿستقدِِع، وققلف: ) ـِ طالبُ  غاصِ  العغِ ْرَهِ َُ  (.  وادستْلِجِر 

 مـ ُأوِدَع افقديعي-  ادستقَدع:

 مـ ُأظطل ادول فقضورب عف، وفف جزء مـ افرع - وادضارب:

 مـ ـون عق ه افرهـ: ـلن يؼرض صخصًو، وجيعؾ ظـ ه صـق ًو رهـًو- وادرهِـ:

 -مـ ـون عق ه افعغ ادستلجرة: ـؿـ اشتلجر شـقورة مثالً  وادستلجر:

: فق أن أح ًا مـ هـمٓء ُؽصـبً مــف افعـغ ادقدظـي، أو ادضـورب هبـو، أو ادرهتــي، أو فقؼقل

 ادستلجرة، ؾنن هلؿ أن يطوفبقا ؽوصى افعغ- 

 ن عحػظفو، ؾقـقعقن ظـ ادوفؽ-قإٓ أاؿ مقـؾ ,وإن ـوكقا فقسقا عامفؽغ,: أاؿ والعؾ 
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 :لػ قال ادم

ـــؿُ وهــل: إرُض ] ـــ اْل َِ َؾَؽفــا  ََ عصــقٌم، فَؿـــ َمحقاهــا  ََ ــٍؽ  ْؾ َِ ُ  ظـــ آختصاصــاِت، و ـَْػؽَّ

ْؿؾُِؽ َاإلحقـاِل َـا  َُ ف، يف داِر اإلشلِم وغِرها، والَعـَْقُة كغِرها. و َِ سؾٍِؿ، وكافٍر، َنذِن اإلَاِم، وَظَد َُ

ْؼ ََِؿْصَؾَ تِف،  َتَعؾَّ َُ َقاتـًا، مو َحَػـَر َِْ ـرًا فَقَصـَؾ إػ ادـاِل، مو َمجـراُه َقُرَب َـ ظاٍَر: إن    ََ ـ محاَط  ََ و

ْؿؾِـُؽ حـرَُؿ الب ـِر العادُـِ : َخسـَغ  َُ إلقف َـ ظٍغ، مو ك ِقها، مو َحَبَسف ظــف: لَقـْزَرَع: فؼـد َمحقـاُه. و

قاٍت دَِـ ََ ِ : كِْصُػفا. ولإلَاِم إقطاُع  َُّ ْؿؾُِؽـف، وإقطـاُع  ذِراظًا َـ كؾ  جاكٍ ، وحرَُؿ الَبِد َُ َُيْقِقـِف، وٓ 

ُض  َُ ـْ َشـَبَؼ ـاجلؾقِس يف الطُرِق القاشعِ  َا    رَّ َالـاِس، وُؽقُن محؼَّ َُِجؾقِشفا، وَـ غـِر إقطـاٍع دَِـ

ظا. ودَِـ يف َمْظَذ  ِؼَل ُق ُصف فقفا وإن ضاَل، وإن َشَبَؼ اَـاِن اْقَسَ ََ ْؼُل، وَحـاْلـؿُ َاجلؾقِس َا  ْبُس باِح السَّ

ْرًظـك لِـَدَواب  ادسـؾؿَغ،  ََ ؾِقِف. ولإلَاِم دوَن غِره ُِحًك  َُ ـ  ََ رِشَؾ إػ  ُُ َُِصَؾ إػ َكْعبِف، َؿ  اداِل إػ من 

ُض  َُ ُهؿْ ـَا     .[رَّ

 : مو ٓ روح ؾقف، وأرٌض ٓ موفؽ هلو-,عػت  ادقؿ وافقاو- ادقات

ًْ ِظامرهُتو عوحلقوة، ول وإحقا ها: عطقؾفو عودقت: فع م آكتػوع عـوٕرض عـزرع، ظامرهتو، ُصب َف

 وؽره-

إظـ اد إراضـــل افتـل ٓ موفــؽ هلـو، ومل يســبؼ لعؿرهـو، وهتق تفــو،  رظًا:ـصــوإحقـوء ادـقات 

 -ووجعؾفو صوحلي آكتػوع هبو يف افسؽـ وافزرع وكحقمه

صـوص هلـو صـرع اإلشالم إحقوء إراضـل افتل ٓ موفـؽ هلـو، وٓ اخت حؽؿ إحقال ادقات: ♦

عؿصوف  افــوس: وذفـؽ دـو ؾقـف مــ ادصـوف  ظـذ افعبـود: مــ ـثـرة اخلصـى، وزيـودة إؿـقات، 

 ولقشع افـوس يف افعؿران-
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 وإصؾ يف َشـروظق  إحقال ادقات: السـ ، واإلمجاع: ♦

ق َتً  َفِفَل َلفُ »مرؾقظًو:  ؾح يٌ شعق  عـ زي   مَا السـ :- 1 ََ ـْ مْحَقا مر ًا  َ»(1)- 

َحٍد، ففَق محؼُّ ِ ا» يٌ ظوشةي: وح ِٕ ـْ َمْظَؿَر مْر ًا لقسْ   ََ»
(2)

- 

 مـعؼ  ظذ مةـروظقتف عةـرضف، حؽوه: اعـ هبرة، وؽره- واإلمجاع:- 2

ُ  ظـ آختصاصاِت اْلـؿُ وهل: إرُض ققلف: )  (.  ـَْػؽَّ

 :يةسط يف ادقات ظـ  إحقوشفو صـروط   

ٓختصوصــوت، ؾــنن ـوكــً لتعؾــؼ هبــو اختصوصــوت أن لؽــقن إرض مـػؽــي ظـــ ا إول:

 افبؾ ، ومصوف  ومراؾؼ ادسؾؿغ، ؾال يص  إحقوؤهو-

 افطرق، وإوديي، واحل اشؼ، وادؼوعر، ومصذ افعق ، وكحقهو- َهال آختصاصات:

عصقمٌ ققلف: ) ََ ْؾٍؽ  َِ  (.  و

ـون مسـؾاًم، أو أن لؽقن مـػّؽًي ظـ مؾؽ معصقم، ؾال يؿؾؽفو معصقم، شقاء  الشـرط الهاين:

 ذمقًو، أو معوه ًا، أو مستلمـًو-

 ؾنذا ـوكً عؾقـي دعصقم ؾال يص  إحقوؤهو، وٓ مُتْؾؽ عذفؽ-

مو يف ذفؽ مـ أـؾ أمقال افــوس عوفبوضـؾ، وهـق أمـر اـك اهلل ظــف يف افؼـرآن، وٓ  والعؾ : ♦

 حيؾ مول امرئ مسؾؿ إٓ عطقى كػس مـف-

َؾَؽفاققلف: ) ََ  (.  فَؿـ َمحقاها 

 ؾنكف يؿؾؽفو عوٓلػوق-  ,ـام شـقلا,إذا أحقو أرضًو عام دل ظؾقف افعرف أكف إحقوء 

                                 
وصححف إفبوين يف صحق   (،5729)وافـسوشل يف افؽزى  (،1378)، وافسمذي (3973)أخرجف أعق داود  (1)

  (-5976)اجلومع 

 (-2335)أخرجف افبخوري  (2)
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ق َتـً  »: ادتؼ م، وح يٌ جوعر  ح يٌ شعق  عـ زي   والدلقؾ: ♦ ََ ـْ مْحَقـا مر ـًا  َ

«َفِفَل َلفُ 
(1)

- 

سؾٍِؿ، وكافرٍ ققلف: ) َُ ـ 
َِ  .) 

 ٓ ؾرق عغ أن يؼقم عوإلحقوء مسؾؿ، أو ـوؾر ذمل-

   والدلقؾ: ♦

ق َتً  َفِفَل َلفُ »:  - ظؿقم ح يٌ جوعر1 ََ ـْ مْحَقا مر ًا  َ»- 

- وـام أن افؽوؾر إذا شبؼ إػ مبوح مـ حطى، وحةـقش، وصـق  يؽقن أحـؼ عـف، ؾؽـذفؽ 2

 اإلحقوء-

وطوهر ـالم ادمفػ: أكف ٓ ؾرق يف اإلحقوء عغ ادؽّؾػ، وؽر ادؽؾػ، ؾؾـق أحقـو صـخص مل 

 وؤه: فعؿقم ح يٌ جوعر-يبؾغ، ؾقص  إحق

فققلف: ) َِ  (.  َنذِن اإلَاِم، وَظَد

ٓ يةسط يف اإلحقوء إذن اإلموم، ؾؾق أكف أحقـو أرضـًو مقتـًي عةــروط اإلحقـوء، ؾقصـ ، وفـق مل 

 يلخذ إذكًو مـ اإلموم-

ق َتً  َفِفَل َلفُ »: ^ظؿقم ؿقفف  والدلقؾ: ♦ ََ ـْ مْحَقا مر ًا  تـوج ، وٕن هذه ظغ مبوحي، ؾـال حي«َ

 يف متؾؽفو إػ إذن اإلموم: ـلخذ احلةـقش، واحلطى-

 (.  يف داِر اإلشلِم وغِرهاققلف: )

 اإلحقوء يؽقن يف عالد اإلشالم، ويف افؽػر، عال ؾرق-

 ظؿقم احل يٌ ادتؼ م- والدلقؾ: ♦

 فق أن رجاًل أحقو أرضًو يف عالد افؽػور، ؾناو فف صـرظًو- وظذ هذا:

                                 
 (،5295)اعـ حبون و (،2195)وأعق يعذ  (،5757)وافـسوشل يف افؽزى  (،1379)أخرجف افسمذي  (1)

 (-1559)وصححف إفبوين يف اإلرواء 
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 (.  ِرهاوالَعـَْقُة كغققلف: )

إراضـــل افتــل ؾتحــً ظـــقة يصــ  إحقوؤهــو: ـوٕراضـــل افتــل ؾتحــً صــؾحًو، أو أشــؾؿ 

 أهؾفو-

ق َتً  َفِفَل َلفُ »: ظؿقم ح يٌ جوعر  والدلقؾ: ♦ ََ ـْ مْحَقا مر ًا  َ»  - 

ْؼ ََِؿْصَؾَ تِفققلف: ) َتَعؾَّ َُ ْؿؾُِؽ َاإلحقاِل َا َقُرَب َـ ظاٍَر: إن    َُ  (.  و

 افبؾ  ؾقام يتعؾؼ عوإلحقوء فف حوفتون: مو ؿرب مـ ظومر

 - أن لتعؾؼ عف مصوف  ادسؾؿغ، ؾال جيقز إحقوؤه-1

 مو يتعؾؼ عوفطريؼ، أو مسـقؾ ادوء، أو مؽون افـػويوت، أو مصذ افعق - َهالف:

 - أن ٓ لتعؾؼ عف مصوف  افبؾ : ؾقجقز إحقوؤه، مو دام مـػؽًو ظـ آختصوصوت-2

قَ ققلف: ) ََ ـ محاَط  ََ  (.  اتاً و

 ذـر ادمفػ علي صـلء حيصؾ إحقوء ادقات: 

واظؾؿ أن اإلحقوء يرجع ؾقف إػ افعرف، ؾام دل افعرف أكف إحقوء ؾفق إحقوء، وهـذا فـف صـقر، 

 وأمثؾي ذـر ادمفػ ععضفو:

( مـ جوء إػ ادقات ؾبـك حقهلو حوشطًو مـقعًو عام جرت عف افعودة، وأرادهو فؾبـوء، أو افـزرع، 1

 ، أو ؽر ذفؽ، ؾقعتز هذا إحقوء-أو فغـؿف

ـْ محـاط َحائِطـًا ظـذ مرٍض ففـل »مرؾقظـًو:  حـ يٌ شـؿرة عــ جــ ب  والدلقؾ: ♦ ـ ََ

 -(1)«لف

 (.  مو َحَػَر َِْ رًا فَقَصَؾ إػ ادالِ ققلف: )

 ( إذا حػر ع رًا حتك وصؾ إػ ادوء، ؾنكف يؽقن ؿ  مؾؽف عذفؽ، وهق إحقوء-2

                                 
وصححف إفبوين يف اإلرواء  ،(5731)، وافـسوشل يف افؽزى (3977)، وأعق داود (29139)أخرجف أَ   (1)

(1554-)  
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 نكف ٓ يؿؾؽف، فؽـف يؽقن أحؼ عف مـ ؽره-أمو إن مل يصؾ إػ ادوء ؾ

 (.  مو َمجراُه إلقف َـ ظٍغ، مو ك ِقهاققلف: )

( إذا جؾى ادوء إػ ادقات، وأجراه إفقف مـ ظـغ، أو اـر، أو ؽرمهـو، ؾفـق إحقـوء، ويؿؾـؽ 3

 عذفؽ ـؾ مو جرى ظؾقف ادوء-

 (.  مو َحَبَسف ظـف: لَقْزَرَع: فؼد َمحقاهُ ققلف: )

 ظـفو ادوء-  ( إذا حبس4

أن لؽقن إرض ؾقفو مـوٌء ـثـر، وٓ يؿؽــ آكتػـوع هبـو إٓ مـع حـبس ادـوء:  وصقرة ذلؽ:

 فقتؿؽـ مـ افزرع ؾقفو، ؾحبس ادوء ظـفو ثؿ زرع، أو ؽرس ؾنكف يعتز ُلقِقًو مو حبس ظـف ادوء-

ْؿؾُِؽ حرَُؿ الب ِر العادُِ : َخسَغ ذِراظًا َـ كؾ  جاكٍ  ققلف: ) َُ    (.و

 افب ر ؾقام يتعؾؼ عوإلحقوء ٕجؾ افسؼقو وافةـرب ؿسامن: 

: ٕاؿ ــوكقا ؿـ ياًم، ومـع لؼـ مفؿ ــون ,كسبًي إػ ؿقم ظود,ع ر ؿ يؿي: وهل افعوديي  إول:

 هلؿ ؿقة وعطش، ؾـسى ـؾ أثر ؿ يؿ إفقفؿ-

 :أن مـ أظود حػرهو ؾقعتز هذا إحقوء مـف هلو- فاحلؽؿ فقفا 

 -جوكى ـؾ مـ ذراظوً  مخسـغ ,حقهلو مو: أي,افب ر، ويؿؾؽ حريؿفو ؾقؿؾؽ  وظذ هذا: •

ِ : كِْصُػفاققلف: ) َُّ  (.  وحرَُؿ الَبِد

ع ر ج يـ ة: وهـل افب يـي أي: ادح ثـي، ؾفـق أول مــ حػرهـو، واشـتخرج مـفـو ادـوء،  الهاين:

 واحلؽؿ ؾقفو: أكف يؿؾؽ حريؿفو مخسًو وظةـريـ ذراظًو مـ ـؾ جوكى-

ُروَن ذَِراظـًا، َوَحـِرُُؿ ـَحـِرُُؿ َِْ ـِر اْلَبـِديِل ََخَْسـٌ  َوِظْشـ»ل شـعق  عــ ادســقى: ؿـق والدلقؾ: ♦

ِ  ََخُْسقَن ذَِراظاً  َُّ
 -(1)«اْلَعادِ

                                 
يف  فواعـ زكجقي (،492)وأعق داود يف ادراشقؾ  (،21357)و (21355)أخرجف اعـ أ  صـقبي يف ادصـػ  (1)

 -مرشال^  ظـ اعـ ادسقى ظـ افـبل (1978)إمقال 
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 فنن ققؾ: داذا زُد يف الب ر الؼدُؿ ؟ 

- ٕن افؼ يؿي ؿ  حػرت شوعؼًو، ؾفق ؿ  اشتحؼ عوحلػر إول مخسًو وظةـريـ ذراظـًو، 1ققؾ: 

 افثوين مخسًو وظةـريـ ذراظًو- وعوحلػر

 - وٕن افؼ يؿي أـثر ؽزارة فؾامء يف افغوفى-2

قاٍت دَِـ َُيْقِقفِ ققلف: ) ََ  (.  ولإلَاِم إقطاُع 

 أصور إػ مو يتعؾؼ عنؿطوع اإلموم-

 مو يؼطعف اإلموم مـ إراضـل دـ يـتػع هبو- وادراد  ا:

 :وإؿطوظوت اإلموم ؿسامن 

 - إؿطوع إرؾوق-1

 إؿطوع متؾقؽ، وادراد عف: متؾقؽ اإلموم فف عال ظقض-- 2

 :وإؿطوع افتؿؾقؽ أؿسوم ثالثي 

 - إؿطوع ادعودن-3- إؿطوع افعومر- 2- إؿطوع ادقات- 1

 وأصور هـو إػ إؿطوع ادقات، ؾؼول: فإلموم أن ُيؼطَِع صخصًو أرضًو مقتي: فؽل حيققفو-

 ، وفؽـ: (1)«مقطَعف العؼقَؼ... ^اهللِ  منَّ رشقَل »ح يٌ عالل عـ احلورث:  والدلقؾ: ♦

ْؿؾُِؽفققلف: ) َُ  (.  وٓ 

ؾودؼَطع ٓ يؿؾؽ مو أؿطعف اإلمـوم حتـك حيققـف، ؾـنذا أحقـوه مؾؽـف، وإن مل حيقـف ؾنكـف ٓ يؿؾؽـف 

 هبذا، عؾ هق أحؼ عف مـ ؽره-

فـو إػ يطوفى عنحقوشف، ؾنن مل حيقف، ؾـنن اإلمـوم يضــرب فـف مـ ة معقــي يرجـع ؾق وظذ هذا: •

 اجتفود اإلموم، ؾنن مل حيقفو، ؾنكف يلخذهو مـف-

                                 
وصححف،  (،1467)ك واحلوـؿ يف ادست ر (،1149 ؿؿر – 379. 1)وافطزاين  (،2323)أخرجف اعـ خزيؿي  (1)

  -احل يٌ عؿجؿقع ضرؿف ثوعً (:313. 3)وؿول إفبوين يف اإلرواء 
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ق َتـً  َفِفـَل َلـفُ »ح يٌ جوعر افسوعؼ:  والدلقؾ: ♦ ََ ـْ مْحَقـا مر ـًا  ، ؾؼـ  ظؾـؼ احلؽـؿ عودؾـؽ «َ

 عوإلحقوء-

فق أن زي ًا مــ افــوس أؿطعـف اإلمـوم أرضـًو مقالـًو إلحقوشفـو، ثـؿ مـرت مـ ة ومل  وظذ هذا: •

حي د فف م ة فقحققفو، ؾنن مل حيقفو، ؾنن اإلمـوم يسـتعق هو: ٕكَّـف ٓ يؿؾؽفـو ادؼطـع  حيقفو، ؾنن اإلموم

 إٓ عوإلحقوء-

َُُض ققلف: )  (.  رَّ َالـاسِ ـوإقطاُع اجلؾقِس يف الطُرِق القاشعِ  َا   

فإلموم أن ُيؼطَِع أح ًا مؽوكًو جيؾس ؾقف فؾبقـع وافةــراء فقؼقل: هذا مو يسؿك عنؿطوع اإلرؾوق، 

 َؼقدُـ:  ضريؼ مـ ضرؿوت ادسؾؿغ يف

 - أن يؽقن افطريؼ واشعًو، ؾال يؽقن ضـقؼًو يضـقؼ عوفـوس-1

 - أن ٓ يؽقن يف هذا مضـرة ظذ افـوس-2

 فق أؿطع اإلموم إكسوكًو مؽوكًو يف افسقق: فقبقع ؾقف، ؾقجقز- وظذ هذا: •

 (.  وُؽقُن محؼَّ َُِجؾقِشفاققلف: )

 ضريؼ واشعي فبقع وصـراء وكحقمهو ؾقف أمران:  اُدؼَطع مقضعًو فؾجؾقس يف

 أكف ٓ يؿؾؽ مو أؿطعف: ٕن افسقق مؾؽ افعومي، وفؽـف يؽقن أحؼ عوجلؾقس ؾقف- إول:

أكف فق كؼؾ متوظف مـف ؾفق أحؼ عف: ٕن حؼف ٓ يزال عوؿقًو، مو مل يعـ  اإلمـوم يف إؿطوظـف،  الهاين:

 أو هـوك صـرط أن ٓ خيرج مـف-

مقر أصبحً أن هلو أكظؿي وصـروط، وهلو إدارات خوصي معـقي هبو: ـوٕموكـي ومثؾ هذه إ

 وكحق ذفؽ، ؾرجع إػ صـروضفؿ، وؿققدهؿ يف هذا- 

ِؼَل ُق ُصف فقفاققلف: ) ََ ـْ َشَبَؼ َاجلؾقِس َا  َِ  (.  وَـ غِر إقطاٍع د

 إذا ـون ادؽون فقس ؾقف إؿطوع ٕح ، ؾنن إحؼ عف مـ شبؼ عوجلؾقس ؾقف-
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مـو يؼــع ظـــ  ادسـج  مـــ عقـع، ؾــوٕحؼ عودؽــون مــ شــبؼ عـوجلؾقس ؾقــف فؾبقــع  َهـال ذلــؽ:

 وافةـراء-

 أزال وإذا، عـف أحـؼ ؾفق ؾقف متوظف ـون ؾنذا، ادؽون هذا يف ,متوظف: أي,أن يبؼل ؿامصف  َؼقد:

 -مـف ظفمتو َؾ وفق عف، أحؼ ؾنكف اإلموم أؿطعف مو ظـ خيتؾػ هبذا وهق، عف أحؼ يؽقن ؾال متوظف

 (.  وإن ضاَل ققلف: )

 ؾفـق ؾقـف دام ؾـام إفقـف، شـبؼ ٕكَّـف عـف: أحؼ ؾفق مؽون يف ,متوظف: أي,أي: أن مـ ـون ؿامصف 

 -  ادؽون هذا يف عؼوشف م ة ضوفً وإن إحؼ،

وادولـ خوفػ ادةفقر مـ ادذهى يف هذه ادسلفي، ؾودةـفقر مــ ادـذهى: أكـف إذا ضـول ؾنكـف 

  ـودوفؽ-ُيزال: حتك ٓ يصـر

ظاققلف: )  (.  وإن َشَبَؼ اَـاِن اْقَسَ

: أي,فق ـون ظـ كو مقضع مل ُيؼطع ٕحٍ  ؾوٕحؼ عف مـ شـبؼ، فؽــ فـق أكـف شـبؼ إفقـف اثــون 

 -ؾقف يبقع أن يري  واح  وـؾ ,افقؿً كػس يف إفقف وصال

 ؾوفعؿؾ أكف ُيْؼَرُع عقـفام، ؾؿـ َؿَرع ؾفق إحؼ- 

 و حطى، أو ؽرمهو مـ ادبوحوت-ومثؾف مـ شبؼ إػ صـق ، أ

أاــؿ اشــتقوا يف افســبؼ، ؾوحتجـــو فؾؼرظــي افتــل ُيعؿــؾ هبــو ظـــ  متققــز ادؼــ م ظـــ   والعؾــ : ♦

 افتزاحؿ-

ــ اْلــؿُ ودَِـ يف َمْظـَذ ققلف: ) ََ رِشـَؾ إػ  ُُ ِصـَؾ إػ َكْعبِـف، َـؿ  َُ ـْؼُل، وَحـْبُس ادـاِل إػ من  باِح السَّ

ؾِقفِ  َُ  .) 

، ؾنكـف إػ اـر، أو وادٍ يف أظـذ ادـوء ادبـوح، عؿعــك أكـف أؿـرب مــ ؽـره  فق ـون هـوك صخص

 يؽقن أحؼ عودوء-

إذا مر عف ادوء ؾنن فف أن يسؼل، وحيبس ادوء إػ أن يصؾ إػ ـعبف، ثؿ يرشؾف ععـ   وظذ هذا: •

 ذفؽ إػ مـ عع ه، ويػعؾ عف مـ عع ه مثؾ ذفؽ-
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 ^ؿصـي افـزعر مـع إكصـوري، حقـٌ ؿـول افـبـل  ح يٌ ظب  اهلل عــ افـزعر يف والدلقؾ: ♦

َرِت «اْشِؼ ُا ُزَُر، َؿَّ احبِِس اداَل حتَّك ُرجَع إػ اجُلـُدرِ »فؾزعر حغ اختصام:  ، ؿـول افزهـري: َؾَؼـ َّ

ــل   ــْقَل افـَّبِ ــوُس َؿ ــوُر َوافـَّ ــْدرِ : »^إَْكَص ــَع إَِػ اجَل ْرِج َُ ــك  ــبِْس َحتَّ ــؿَّ اْح َُ ــِؼ،  ــوَن ذَ « اْش ـَ ــَؽ إَِػ َو فِ

افَؽْعَبْغِ 
(1)

- 

َُُض ققلف: ) ْرًظك لَِدَواب  ادسؾؿَغ، َا    ََ ُهؿْ ـولإلَاِم دوَن غِره ُِحًك   (.  رَّ

فؾحوجـي افعومـي: دوصــقي  ,ٓ يؼـع ؾقـف افتضــققؼ ظـذ افــوس,حيؼ فإلمـوم أن يؿــع مقضـعًو 

 افص ؿي، واخلقؾ افتل حيؿؾ ظؾقفو-

ُُشسط فقف صـروط:وُػفؿ َـ كلَف من و ع احِلؿك،   مو اد ؿق  

 - أن يؽقن احلومل هق اإلموم، أو مـ يـقب ظـف، ؾؾق ـون ؽره ؾال-1

- أن يؽقن وضع احلؿك ٕجؾ دواب ادسؾؿغ، ؾنن ـون ذفـؽ ف واعـف اخلوصـي ؾـال يؿؾـؽ 2

 أن حيؿل، ودواب ادسؾؿغ: دواب افص ؿي، وافػلء، ومو جيوه  عف، وكحق ذفؽ-

فؽ لضـققؼ ظذ ادسؾؿغ، ؾنن ـون ؾقف لضـققؼ ظؾقفؿ، ؾؾـقس فإلمـوم أن - أن ٓ يؽقن يف ذ3

  حيؿقف-

 

 

 

 

 

                                 
 (-2357)ومسؾؿ  (،2362)أخرجف افبخوري  (1)
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 :قال ادملػ 

عؾقَــً ، مو ] ََ ًة  ــدَّ َُ عؾقَــًا، مو جَمفــقًٓ،  ََ ْعَؿــُؾ لــف َظَؿــًل  َُ ـــ  عؾقَــًا، دَِ ََ وهــل: من َُيعــَؾ َصــق ًا 

ف، وجل ظـٍ  جمفقلً : كَرد  ظبٍد، وُلَؼَطٍ ، وِخقاضٍ ، وَِ  ــاِل حـائٍط، فَؿــ َفَعَؾـف َعـَد ِظْؾِؿـف َؼقلِـف اْشـَتَ ؼَّ

ــ اجلاظـِؾ  َِ ْسـَتِ ؼُّ صـق ًا، و َُ ف. ولؽؾٍّ َفْسُ فا، فِؿـ العاَِؾ ٓ  َِ ْلُخُذ قِْسَط ََتا َُ َُؼتسؿقَكف، ويف مَـائِف 

ِِ يف َمْصؾِف مو َقْدرِ ـَعَد الشُّ  ْؼَبُؾ ققُل اجلاظِؾ.روِع لؾعاَِؾ ُمجرَة َظَؿؾِف، وََع آختل ُُ  ه 

ْسـَتِ ؼَّ ِظَق ـًا، إٓ دُــارًا، مو   َُ ـ َردَّ ُلَؼَطً ، مو  الًَّ ، مو َظِؿَؾ لغـِره َظَؿـًل َغـِر ُجْعـٍؾ،    ََ و

ـَل ظش َْ ْرِجُع َـػَؼتِف مُضاً ـا َُ  .[َر دِْرمَهًا ظـ َرد  أَِِؼ، و

 فف جعاًل-  : إجر، يؼول: جعؾً,عضؿ اجلقؿ,اجلعؾ  اجلعال  لغ :

 واجلعوفي: مو ُيعطوه اإلكسون ظذ أمر يػعؾف- 

جعؾ صـلء معؾقم مـ ادول دــ يعؿـؾ فـف ظؿـاًل مبوحـًو، وفـق ــون جمفـقًٓ، أو دــ  رظًا:ـوص

 يعؿؾ فف م ة، وفق ـوكً جمفقفي-

أن يؼقل: مـ رد ظب ي ؾؾف ديــور، أو مــ عــك هـذا اجلـ ار، ؾؾـف أفـػ ريـول،  صقرة اجلعال :

 فؽ-وكحق ذ

 جوشزة-  حؽؿ اجلعال : ♦

 ودل لذلؽ: الؽتاب، والسـ ، واإلمجاع:  ♦

، وهذا مـ اجلعوفي، ــام (1)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)ؿقفف:  فؿـ الؽتاب:- 1

 ذـر اعـ ـثر- 

                                 
  (-72)يقشػ، أيي  (1)
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ـْ َمْصَ اِب الـَّبِـل  »: ح يٌ أ  شعق   وَـ السـ :- 2
َِ ـْ  ^َمنَّ َكاشًا  ـ َِ َمَتـْقا َظـَذ َحـلٍّ 

ـْ َدَواٍل مو َمْحَقاِل الْ  ـ َِ َعُؽـْؿ  ََ ْؼُروُهْؿ، َفَبْقـََ  ُهْؿ َكَذلَِؽ إِْذ ُلـِدَغ شــقُد ُموَل ِـَؽ، َفَؼـاُلقا: َهـْؾ  َُ َعَرِب َفَؾْؿ 

ـْ  ـ َِ ـْؿ َقطِقعــًا  َعُؾــقا َلـَـا ُجْعــًل، َفَجَعُؾـقا هَلُ َٓ َكْػَعـُؾ َحتَّـك ََتْ ُؽـْؿ َ ْ َتْؼُروَكــا، َو ــالِ َراٍق؟ َفَؼـاُلقا: إِكَّ ، الشَّ

َٓ َكْلُخـُذهُ  ـاِل َفَؼـاُلقا:  َم، َفـَلَتْقا َِالشَّ ْتِػـُؾ َفـَزَ َُ َزاَقُف َو َُ َؿُع  ْؼَرُم َُِلم  اْلُؼْرآِن َوَُيْ َُ َحتَّـك َكْسـَلَل الـَّبِـلَّ  َفَجَعَؾ 

قا يِل ََِسْفؿٍ ^ َُ َا ُرْقَقٌ ؟ ُخُذوَها، َوا ـر ا َمْدَراَ  َمهنَّ ََ  -(1)«، َفَسَلُلقُه َفَضِ َؽ، َوَقاَل: َو

 -(2)- واإلمجوع: ؿول اعـ ؿ امي: ٓ كعؾؿ ؾقف خموفػوً 3

 * اجلعوفي ل ظق احلوجي إفقفو: إذ ؾقفو ؾوش ة فؾجوظؾ، وفؾؿجعقل فف- 

 :أمو اجلوظؾ   

 ( ؾنكف يبذل ظقضًو دـ ظؿؾ فف هذا افعؿؾ، ؾال يغرم اجلوظؾ صـق ًو إٓ ععؿؾ- 1

 ؾقعؼ  ظؼ  جعوفي ؽر مرلبط عةخص معغ- ( ؿ  ٓ جي  أح ًا يعوؿ ه ظؾقف ظؼ  إجورة، 2

* وأمو افعومؾ: ؾألن اجلعوفي ظومي، ؾؾقسً ظؼ ًا مع معغ، وهبذا يـتػع هبو افـوس، ؾؽؾ مــ 

 ظؿؾ هذا افعؿؾ ؾنكف يستحؼ اجلعؾ- 

 :أرـون اجلعوفي أرععي 

 اجلعؾ-  ,4افعؿؾ-  ,3افصـقغي-  ,2افعوؿ ان-  ,1

 جلعوفي:افػرق عغ ظؼ  اإلجورة، وظؼ  ا   

 ، واإلجورة ظؼ  ٓزم- ,ـام لؼ م,- اجلعوفي ظؼ  جوشز 1

 - اجلعوفي لص  مع جفوفي افعؿؾ، عخالف اإلجورة-2

- اجلعوفـي لصــ  مــع جفوفــي افعومــؾ ادــبفؿ عخــالف اإلجــورة، ؾــال عــ  مـــ حت يــ  افعومــؾ، 3

 وؿبقفف-

                                 
 (-2276)أخرجف افبخوري  (1)

 -(6.93)ادغـل ٓعـ ؿ امي ( 2)
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 جورة-- اجلعوفي ٓ يستحؼ افعومؾ ؾقفو اجلعؾ إٓ عنمتوم افعؿؾ، عخالف اإل4

عؾقًَا، مو جَمفقًٓ ققلف: ) ََ ْعَؿُؾ لف َظَؿًل  َُ عؾقًَا، دَِـ  ََ  (.  وهل: من َُيعَؾ َصق ًا 

 هذا لعريػ اجلعوفي، وعف لعؾؿ أن افعقض ٓع  أن يؽقن معؾقمًو- 

 ؾقص  أن يؽقن معؾقمًو، وجمفقًٓ- مَا العؿؾ:

 مـ كظػ عقتل، أو مـ ؽرس هذا افـخؾ- َهال العؿؾ ادعؾقم:

مــ رد فؼطتـل ؾؾـف أفـػ ريـول، ؾفـذا ادجفـقل: ٕكَّـف ؿـ  جيـ  افؾؼطـي  ال العؿؾ ادجفقل:َه

 مبوصـرة، وؿ  جي هو عع  يقم، وؿ  ٓ جي هو-

عؾقًَ ، مو جمفقل ً ققلف: ) ََ ًة  دَّ َُ  .) 

 لص  اجلعوفي مع ِظؾؿ اد ة، أو جفوفتفو- 

 ادسج  هذا افققم: ؾؾف ـذا- مـ ؽسؾ شـقورا يف هذا افققم، أو كظػ َهال اددة ادعؾقَ :

، أو فؼطتل ؾؾف ـذا، ومل يرعطفـو عقـقم مــ ًل ضوظتمـ رد ظع ؽـؿل اف َهال اددة ادجفقل :

 إيوم، عؾ جمفقفي، ؾؼ  لطقل، وؿ  لؼصـر-

 (.  كَرد  ظبٍد، وُلَؼَطٍ ، وِخقاضٍ ، وَِـاِل حائطٍ ققلف: )

 آشت جور ظؾقفو- هذه أظامل يص  ظؼ  اجلعوفي ظؾقفو، ؾفل أظامل يص 

مـ رد ظب ي أعؼ، أو فؼطتل، ؾؾف أفػ ريـول، أو مــ خـوط يل ثقعـًو صـػتف ــذا، ؾؾـف  َهاهلا:

 مخسـقن ريوًٓ، أو مـ عـك يل هذا اجل ار، ؾؾف مخسامشي ريول-

 (.  فَؿـ َفَعَؾف َعَد ِظْؾِؿف َؼقلِف اْشَتَ ؼَّفققلف: )

وفي، ؾؾق أكف ؿـوم عوفعؿـؾ، وهـق مل يعؾـؿ عوجلعـؾ، ٓ يستحؼ افعومؾ اجلُعَؾ إٓ عع  ظؾؿف عوجلع

، ؾنكـف يسـتحؼ ,وهـق كـوٍو اجلعوفـي,ؾؾقس فف احلؼ أن يطوفى عف، أمو إذا ؾعؾـف ععـ  ظؾؿـف عوجلعوفـي 

 اجلعؾ-

ـــ : ♦ ـــول اهلل:  والعؾ ـــ  ؿ ـــؾ، وؿ ـــول اجلُْع ـــؾ: فقـ ـــف أدى افعؿ ژ ژ ڑ ڑ )أك

 -  (ک
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َُؼتسؿقَكفققلف: )  (.  وجل ظٍ  

 أـثر مـ صخص ؾؼوم عف مجوظي، ؾناؿ يستحؼقن اجلعؾ ويؼتسؿقكف- فق أن افعؿؾ اشت ظك

فققلف: ) َِ ْلُخُذ قِْسَط ََتا َُ  (.  ويف مَـائِف 

فق أن رجاًل ظؿؾ ظؿاًل، ويف كصػ افعؿؾ شؿع علن صوحبف جعـؾ دــ ظؿؾـف ُجعـاًل، ؾــقى 

 أخذ اجلعؾ، ؾنكف يستحؼ مو كقى مـف-

 (.  ولؽؾٍّ َفْسُ فاققلف: )

 ٌ  جوشٌز، ؾؾؽؾ واح  مـ ادتعوؿ يـ ؾسخف-ظؼ  اجلعوفي ظؼ

فؽـ عؼق  أن ٓ يؽقن يف افػسخ ضـرر ظذ أح  ادتعوؿ يـ، ؾنن ـون ؾقف ضــرر، ؾناـو ٓزمـي 

 يف حؼ ؽر ادتضـرر-

دّو اكتصػ افعؿُؾ أراد افعومـؾ افػسـخ، وأن ؿـ  لػـرق افعـامل، ؾـال جيـ  اجلوظـؾ مــ  َهالف:

 ن افعؼ  يف حؼ افعومؾ ٓزمًو-يعؿؾ فف ؾقتضـرر عوفػسخ، ؾقؽق

ْسَتِ ؼُّ صق اً ققلف: ) َُ  (.  فِؿـ العاَِؾ ٓ 

 ف  حؽؿ العقض دا َضـك َـ اددة؟إذا وؿع افػسخ فعؼ  اجلعوفي، 

 ، ؾنكف ٓ يستحؼ صـق ًو-,عع  أن ظؿؾ ععض افعؿؾ,- إذا ـون افػسخ مـ افعومؾ 1

ـ اجلاظِؾ َعَد الشُّ ققلف: ) َِ  (.  َظَؿؾِف روِع لؾعاَِؾ ُمجرةَ ـو

ؾـنن افعومـؾ يسـتحؼ ,ععـ  أن ظؿـؾ افعومـُؾ ععـَض افعؿـؾ,- إذا ـون افػسخ مــ اجلوظـؾ 2

 أجرة مثؾ ظؿؾف-

هق ظؿؾ كصػ ج ار، وُأجرة مـ ظؿـَؾ كصـػ جـ ار لسـووي مـوشتل ريـول، ؾتعطقـف  فؿهًل:

 -(1)إيوهو

                                 
ف ؿ  دخؾ ٓ ظذ أكف أجر :ؾ مـ اجلعوفيأكف ٓ يستحؼ إجرة، إكام يستحؼ كسبي ادث :افؼقل افثوين (1) إكام دخؾ  ،ٕكَّ

 -وافعثقؿغ ،اعـ لقؿقي :ظذ أكف ظومؾ عوجلعوفي، وهذا اختقور
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ْؼَبُؾ ققُل اجلاظؾِ ققلف: ) ُُ ِِ يف َمْصؾِف مو َقْدِره   (. وََع آختل

إذا وؿع آختالف عغ اجلوظؾ وافعومؾ يف أصؾ اجلعوفـي، أو ؿـ ر افعـقض، ؾنكـف يؼـ م ؿـقل 

 اجلوظؾ مع يؿقـف-

: أكـً مــ أذن يف هـذا ادسـج  ؾؾـف  َهال آختلِ يف مصؾ اجلعال : ًَ ؿول افعومؾ: فؼـ  ؿؾـ

 أفػ ريول، أو مـ رد ظع فؼطتل ؾؾف ـذا-

 في-وؿول اجلوظؾ: مل أؿؾ صـق ًو، ومل أجعؾ جعو

ًَ افعقض أفػ ريول، وؿـول اجلوظـؾ:  َهال آختلِ يف قدر العقض: ؿول افعومؾ: ؿ  جعؾ

: شبعامشي ريول، ؾوفؼقل ؿقل اجلوظؾ-  ًُ  عؾ ؿؾ

أن إصؾ عراءة افذمي، وهق مـؽر فؾجعوفـي مــ أصـؾفو يف ادثـول إول، وفؾزيـودة  والعؾ : ♦

 يف افثوين، ؾوحلؽؿ دـ معف إصؾ-

«البقـ  ظذ اددظل»مرؾقظًو:   عـ ظؿرو وحل يٌ ظب  اهلل 
(1)

- 

 ؾنن مل يؽـ عقـي، ؾنن ادـؽر يؼبؾ ؿقفف مع يؿقـف- 

ْسَتِ ؼَّ ِظَق اً ققلف: ) َُ ـ َردَّ ُلَؼَطً ، مو  الًَّ ، مو َظِؿَؾ لغِره َظَؿًل َغِر ُجْعٍؾ،    ََ  (.  و

أو ظؿـؾ فغـره ظؿـاًل عـال  فق أن رجاًل وج  فؼطي ؾردهو فصوحبفو، أو ضـوفي حقـقان ؾردهـو،

 جعؾ، وٓ الػوق ظذ ظقض، ؾنكف ٓ يستحؼ مـ افعقض صـق ًو-

 أكف مل يقج  عقـفام ظؼ  ظذ ذفؽ، ؾال كؾزمف عام مل يؾتزم: وهلذا إجر ظـ  اهلل- والعؾ : ♦

ـَل ظشققلف: ) َْ  (.  َر دِْرمَهًا ظـ َرد  أَِِؼ ـإٓ دُـارًا، مو ا

مسـلفي فـف ؾقفـو  ,ظؿـؾ ظؿـاًل عـال جعـؾ، ؾنكـف ٓ يسـتحؼ افعـقض أكـف إن,اشتثـك عو لؼ م 

 ظقض، وفق مل جُيعؾ فف صـلء-

 وهل إذا رد آعؼًو ؾنن افسـق  يعطقف ديـورًا، أو اثـل ظةـر درمهًو-

                                 
 (-2897)وصححف إفبوين يف صحق  اجلومع  (،1341)أخرجف افسمذي  (1)
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ف »: ^مو ورد ظـف  والدلقؾ: ♦ ـَ اْلــَ َرِم دُِـَـارًا، ـَقَض  ^َمكَّ ـ َِ ُُقَجُد َخاِرجـًا  َِِؼ  ْٔ ك يِف اْلَعْبِد ا

 -  (1)«َرَة َدَراِهؿَ ـْو َظَش مَ 

ْرِجُع َـػَؼتِف مُضاً ققلف: ) َُ  (.  و

فق أكف حقـام أمسؽ هذا افعومؾ عوفعبـ  أعـؼ احتـوج افعبـ  يف أثــوء ذفـؽ إػ كػؼـي مــ ضعـوم 

 وكحقه، ؾنكف يـػؼ ظؾقف، ويرجع عوفـػؼي ظذ شـق ه إٓ أن يـقي عتؾؽ افـػؼي ظذ افرؿقؼ افتزع-

 

 

 

 

 

 

                                 
واعـ أ  مؾقؽي،  ،مـ ضريؼ ظؿرو عـ ديـور (21938,21949)واعـ أ  صـقبي  (،14997)أخرجف ظب  افرزاق  (1)

 -مرشالً ^  ـالمهو ظـ افـبل
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 :قال ادملػ 

ـْقُط ] ـا الرغقـُػ، والسَّ ََّ ـُ  موشـاِط الــاِس، فَل ـف، وَتَتبَعـف مِهَّ  َ وهل َـاٌل، مو َُمْـَتص  َ ـؾَّ ظــ ر

ـٍؾ وك ِقمهـا: َحـُرَم َمْخـُذه، ولـف  َتـََع َـ َشُبٍع صغٍر: كَهقٍر، ومَجَ َْ وك ُقمها فُقْؿَؾُؽ َل َتعرٍُػ، وَا ا

ُِ اجلؿقـَع التؼاُط غِر ذلؽ َـ ح َعـر  ُُ ـَ كػَسف ظذ ذلـؽ، وإٓ ففـق كَغاصـٍ . و
َِ ققاٍن، وغِره، إن َم

ِع الـاسِ  َِ َتَصـ -غـَر ادسـاجدِ - يف جَما َُ ْؿؾُِؽـف َعـَده ُحْؽـً ، لؽــ ٓ  َُ عِرَفـِ  ـَحـْقًٓ، و ََ ُِ فقفـا قبـَؾ  رَّ

ــ ِصػاِها، فَؿَتك جاَل ضالُبفا فَقَصَػفا: َلِزَم َدْفُعفا إلقف. والسػق ََ ُِ ُلَؼَطَتف  َولِـقُّف . و َعر  ُُ ُف، والصبِلُّ 

ــ ُمِخـَذ َكْعُؾـف، و ك ـُقه وَوَجـَد  ََ َؾَؽـف آِخـُذه، و ََ ـف ظــف:   َ َتَرَ  حققاكـًا ََػـلةٍ: ٓكؼطاِظـف، مو َظْجـِز ر

ْقِ َعف غَره فُؾَؼَط ٌ  ََ]. 

َؼُط لّرـًي، وـُحْزَمٍي ومُهَ ، طَ ؼِ اشؿ دو افتُ  الؾؼط  لغ : َزٍة وُثامَميٍ وافؾَّ
(1)

- 

 موٌل، أو خمتٌص ضوع ظـ رعف- رظًا:ـوص

 إصؾ يف الؾؼط : السـ ، واإلمجاع: ♦

َؼَطــِ ،  ^َمنَّ َرُجــًل َشــَلَل َرُشـقَل اهللِ »: ؾحـ يٌ زيــ  عـــ خوفـ   مَـا الســـ :- 1 ـِ الؾُّ َظــ

ؿَّ  َُ ِْ ِوَكاَلَها، َوِظَػاَصَفا،  ؿَّ اْظِر َُ ْفَفا َشـًَ ،  ـا َفَؼاَل: َظر  َُ َها إَِلْقِف، َفَؼـاَل:  ا َفَلد  َ ا، َفنِْن َجاَل َر ُّ اْشَتـِْػْؼ ِ َ

ـا َرُشـقَل اهللِ َُ ْئِ ، َفَؼـاَل:  َ  ِهل َلَؽ، مو َِٕخقَؽ، مو لِؾـذ  ، َرُشقَل اهللِ، َفَضالَُّ  اْلَغـَِؿ؟ َقاَل: ُخْذَها، َفنِكَّ

ْت َوْجـََتاُه  ^َفَضالَُّ  اإِلَِِؾ؟ َقاَل: َفَغِضَ  َرُشقُل اهللِ  رَّ رَّ َوْجُفـفُ -َحتَّك اُْحَ ـا َلـَؽ  -مو اُْحَ ََ ـؿَّ َقـاَل:  َُ

ا َ ْؾَؼاَها َر ُّ َُ َعَفا ِحَذاُ َها، َوِشَؼاُ َها َحتَّك  ََ ا؟!  «َوهَلَ
(2)

- 

 مـعؼ  ظذ جقاز آفتؼوط يف اجلؿؾي- واإلمجاع:- 2

                                 
 (-1.686)اكظر افؼومقس ادحقط  (1)

 (-1722)ومسؾؿ  (،2427)أخرجف افبخوري  (2)
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 : وأمقاهلؿ-أن يف ذفؽ حػظ متوع افـوس،  واحلؽؿ  َـ َشـروظق  الؾؼط 

َ فققلف: )  (.  وهل َاٌل، مو َُمَْتص  َ ؾَّ ظـ ر

 فالؾؼط  َا مجع  وصػغ:هذا لعريػ افؾؼطي، 

: ــ راهؿ، أو متـوع، أو ؽرهـو، أو خمتصـًو عـو خيـتص عوإلكسـون وٓ يصـ  من تؽقن َـآً ( 1

 متؾؽف، وٓ أخذ افعقض ظؾقف: ـوفؽؾى ادعؾؿ، وجؾ  ادقتي-

مل يضّؾ ظـ رعف، عؾ ـون يعؾؿ مؽوكف ولرـف، أو كحـق ذفـؽ: ؾؾـقس  ، ؾننمن ُضؾ ظـ رَف( 2

 عؾؼطي-

ُ  موشاِط الـاسِ ققلف: )  (.  وَتَتبَعف مِهَّ

افؾؼطي تتص عام لتبعف مهي أوشوط افــوس يف افثـراء، وادـول، ؾوٕؽـقـوء ؿـ  ٓ يؾتػتـقن فؽثـر 

 شوط افـوس-ادول، وافػؼراء، وأراذل افـوس ؿ  حيػؾقن عوفقسـر، ؾوفعزة علو

 واظؾؿ من ادال الضائع قس ن: •

 مو لتبعف مهي أوشوط افـوس مـ إمقال: ـوٕثامن، وادتوع، واحلققان، وكحقهو-  إول:

 مخسامشي ريول، صوة، جفوز جقال، وكحق ذفؽ-  َهالف:

 :وحؽؿ هذا الـقع مكف ُيقز التؼاضف َشـرضغ   

 عقون ادراد عف-- أن يلمـ ظذ كػسف ظـ  افتؼوضفو، ويلا 1

 - أن يعّرؾفو افتعريػ افةـرظل-2

ـرًة يف  ^رمى الـبـل »: حـ يٌ أكـس عــ موفـؽ  والدلقؾ ظذ ظدم تعرُػ القسـر: ♦ َتَّ

دقِ  َٕكؾُتفا الطَّرُِؼ، فؼال: ـَ الصَّ «لقٓ مين  مخشـك من َتؽقَن َ
(1)

   

ـُ ظؿَر عتؿرٍة ؾَلـَؾفو ومرَّ اع
(2)

  ل ظذ ظ م فزومف-، ؾؾؿ يذـر لعريػًو، عو ي

                                 
 (-1971)ومسؾؿ  (،2431)أخرجف افبخوري  (1)

 (-21645)اخرجف اعـ أ  صقبي  (2)
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، ؿول افبغقي معؾؼـًو ظؾقـف: ؾقـف دفقـؾ ظـذ أن (1)أكف وج  ديـورًا ؾوشتـػؼف وح يٌ ظع 

 -(2)افؼؾقؾ ٓ ُيعّرف

ْقُط وك ُقمها فُقْؿَؾُؽ َل َتعرٍُػ ققلف: ) ا الرغقُػ، والسَّ ََّ  (.  فَل

ــاين: ــؾ، وافرؽقــػ، وافســقط، الؼســؿ اله ــوس: ـوحلب ــو ٓ لتبعــف مهــي أوشــوط افـ وظةـــرة  م

 ريوٓت، وكحق ذفؽ مـ إصـقوء افتل ٓ يلعف هبو أوشوط افـوس-

 :أكف يلخذه ويؿؾؽف عال لعريػ، ويبوح آكتػوع عف يف احلول- وحؽؿف 

َتـََع َـ َشُبٍع صغٍر: كَهقٍر، ومَجٍَؾ وك ِقمها: َحُرَم َمْخُذهققلف: ) َْ  (.  وَا ا

 بف مـ احلققاكوت-مجع ضوفي، ويراد هبو: مو ضوع ظـ صوح الضقال:

 ؾوفضقال افتل متتـع مـ صغور افسبوع ٓ جيقز افتؼوضفو، عؾ لسك، ؾنن أخذهو فزمف ضاماو- 

 -وافذشى، وافثعؾى، وكحقمه َهؾ:وصغور افسبوع، 

وامتـوظف ظـفو إمـو: فؼقلـف، وــز جسـؿف ـوإلعـؾ وافثـقر، أو فســرظتف، وظـ وه ـوفظبـوء، أو 

 فطراكف ـوفطر-

   والدلقؾ: ♦

َالـؽ وهلـا؟! دْظفـا: فـننَّ َعفـا ِحـذاَلها، »: ^- ح يٌ زي  عـ خوف  يف ضوفي اإلعؾ ؿـول 1

ا «وِشؼاَلها، تِرُد اداَل، وتلكُؾ الشجَر، حتك ُيَدها ر ُّ
(3)

- 

ْفَفا»مرؾقظًو:  - ح يٌ زي  عـ خوف  2 َعر  ُُ ا َ ْ  ََ  ، ـْ آَوى َ الًَّ  َفُفَق َ ال  ََ»
(4)

- 

                                 
وج  ديـورًا ؾللك عف ؾوضؿي  ،وفىأن ظع عـ أ  ض مـ ضريؼ أ  شعق  اخل ري  (1714)أخرجف أعق داود  (1)

وؾوضؿي ؾؾام ـون عع   ،وأـؾ ظع ،^ؾلـؾ مـف رشقل اهلل  ،«هق رزق اهلل » :ؾؼول ،^ؾسلفً ظـف رشقل اهلل 

 «مد الدُـار ،ُا ظع» :^ؾؼول رشقل اهلل  ،ذفؽ ألتف امرأة لـة  اف يـور

 (-312. 8)رشح افسـي فؾبغقي  (2)

 (-1722)سؾؿ وم (،2427)أخرجف افبخوري  (3)

 (-1725)أخرجف مسؾؿ  (4)
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 -(1)«مـ أخذ ضوفي ؾفق ضول: »وؿقل ظؿر عـ اخلطوب 

ـَ كػَسف ظذ ذلؽققلف: )
َِ  (.  ولف التؼاُط غِر ذلؽ َـ حققاٍن، وغِره، إن َم

  هؾ إفضؾ آلتؼاط، مو تركف؟ 

  : إؾضـؾ لـرك »جيقز آفتؼوط دو لتبعـف مهـي أوشـوط افــوس عوإلمجـوع، وفؽــ ؿـول أَـ

 ؾفق جيقز، فؽـ إؾضؾ افسك ٕمريـ: («، لف التؼاضف)آفتؼوط، وهذا مو أصور إفقف ادمفػ عؼقفف: 

 - أكف ؿقل اعـ ظبوس، واعـ ظؿر، وٓ يعرف هلام خموفػ مـ افصحوعي-1

- أكف لعريض فـػسف ٕـؾ احلرام، ولضـققع افقاجى مـ لعريػفو، وأداء إموكي ؾقفـو، ؾؽـون 2

 افسك أوػ-

 هذه افؾؼطي علن:أن يلمـ كػسف ظذ  * وإذا التؼط فقشسط لؾؿؾتؼط:

 - يؼقى ظذ حػظفو-1

 - وظذ إيصوهلو، وافتعريػ هبو-2

ــف أن  ــف، أو أن لضــعػ كػســف ؾقلخــذهو، وٓ يعرؾفــو، ؾؾــقس ف ؾــنن ـــون خيــوف أن لمخــذ مـ

 يلخذهو-

 (.  وإٓ ففق كَغاصٍ  ققلف: )

إذا ـون ٓ يـلمـ ظـذ كػسـف يف أخـذ افؾؼطـي، ؾنكـف ٓ يلخـذهو: ٕكـف يعـرض كػسـف فؾؿحـرم، 

 ؽالق عوب ادحرم واجى-وإ

 ؾنن أخذهو: ؾحؽؿف حؽؿ افغوصى مـ حقٌ إكف: 

 - حيرم ظؾقف أخذهو-1

 - ويضؿـفو إذا لؾػً، شقاء ؾرط، أو مل يػرط-2

                                 
مـ ضريؼ  (21673)واعـ أ  صقبي  (،18612)وظب  افرزاق يف ادصـػ  (،59)« ادقضل»أخرجف موفؽ يف  (1)

 -وشعق  مل يسؿع مـ ظؿر ،ظـ ظؿر ،شعق  عـ ادسقى
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 - وٓ يؿؾؽفو، وفق ظرؾفو-3

ُِ اجلؿقعَ ققلف: ) َعر  ُُ  (.  و

 لعريػ افؾؼطي واجى ظذ ـؾ مؾتؼط-

   وُدل لذلؽ: ♦

ْفَفا َشـَ ً »: ادتؼ م - ح يٌ زي  عـ خوف  1 َِ وكاَلها، وِظػاَصفا، َؿ ظر   -«اَظَر

- وٕن يف إمسوـفو عال لعريػ لضـققعًو هلو، عؾ إن إعؼوءهو يف مقضعفو، ولرك أخذهو أؿـرب 2

 ,ومل يعرؾفـو,إػ وصقهلو فصوحبفو: ٕكَّف ؿ  يطؾبفو يف ادقضع افذي ؾؼ هو ؾقف، ؾـنذا أخـذهو أحـ  

 ـون ذفؽ وهالـفو شقاء-

هل ـؾ فؼطي لتبعفو مهي أوشوط افــوس مــ مـول، أو حقـقان، أو متـوع،    التل تعّرِ:والؾؼط

 أو ؽرهو، أمو مو ٓ لتبعف مهي أوشوط افـوس ؾال يؾزم لعريػف-

ِع الـاسِ ققلف: ) َِ  (.  -غَر ادساجدِ - يف جَما

 يؽـقن يف إمـوــ افتـل جيتؿـع ؾقفـو افــوس، مثـؾ: إشـقاق، وظــ  أعـقاب َؽان التعرُػ:

 ادسوج ، ويف ادـوشبوت افعومي، وكحق ذفؽ-

ــؽ: ♦ ــؿ هبــو صــوحبفو  والعؾــ  يف ذل ــك يعؾ أن ادؼصــقد إصــوظي ذـــر افؾؼطــي، وإطفورهــو حت

 ويلخذهو-

ـ شـِؿَع رجـًل »: ^ادسوج ، ؾنكف ٓ لعّرف افؾؼطي ؾقفو: فؼقفف  * ولؽـ ُستهـك َـ ذلؽ: ََ

ذاُـُشُد  الًَّ  يف ادسِجِد، فؾقُؼْؾ: ٓ ردَّ ا ـَ هِلَ «هللُ ظَؾقَؽ: فننَّ ادساِجَد   ُتب
(1)

- 

  (.  َحْقًٓ ققلف: )

 م ة افتعريػ شـي ـومؾي-

ْفَفا َشـَ ً »...ح يٌ زي  عـ خوف :  وُدل لف: ♦  «.َؿ ظر 

                                 
 -مـ ح يٌ أ  هريرة (568)أخرجف مسؾؿ  (1)
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 وٕن افسـي يرجع هبو ادسوؾر، ؾؾق ـون صوحى احلؼ مسوؾرًا: ٕمؽـ رجقظف-

ط، علن يب أ هبو مـ أول أخـذه فؾؼطـي، ولؽـقن وفؽـ جيى أن لؽقن شـي افتعريػ لع آفتؼو

 :  وذلؽ َٕرُـمتقافقي يف كػسفو عال لؼطع، 

 أمر عتعريػفو حغ ش ؾ ظـفو، وإمر يؼتضـل افػقر- ^- ٕن افـبل 1

- وٕن ادؼصقد عوفتعريػ وصقل اخلز إػ صوحبفو، وهذا يؽـقن عػقريـي افتعريـػ، وٕن 2

 ضوفً اد ة أيس مـفو، ؾػوت ادؼصقد- صوحبفو يف ذفؽ افقؿً يرجقهو، ؾنذا

ْؿؾُِؽف َعَده ُحْؽ ً ققلف: ) َُ    (.و

إذا ظّرف افؾؼطي اد ة ادح دة ومل يلت موفؽفو، ؾنن مؾتؼطفو يؿؾؽفو، ؾتـ خؾ يف مؾؽـف، ؽـقـًو 

 ـون أو ؾؼرًا-

 أي: مـ ؽر اختقور، ؾفل ـودراث ي خؾ يف مؾؽؽ حؽاًم- (:حؽ ً وققلف: )

ــا»: أّ  عـــ ـعــى  حــ يٌ والــدلقؾ: ♦ «َفــنِْن َجــاَل َصــاِحُبَفا، َوإَِّٓ َفاْشــَتْؿتِْع ِ َ
(1)

، ويف 

َّٓ َففَل كسبقِؾ َالَِؽ »: ح يٌ زي  عـ خوف    -«وإ

ـاُل اهللِ »: ويف ح يٌ ظقوض عـ َور  ََ َهـا َظَؾْقـِف، َوإَِّٓ َفُفـَق  دَّ  َفنِْن َوَجَد َصاِحَبَفا َفْؾَرُ

َشا َُ ـْ  ََ ْمتِقِف  َّٓ َفَؾـَؽ »، ويف ح يٌ اعـ ظؿرو: (2)«لُ ُُ ْفَفا َشـًَ ، َفنِْن َجاَل َصـاِحُبَفا َوإِ «َفَعر 
(3)

، وهـذه 

 صـرحيي يف أكف يؿؾؽفو-

 وفؽـ مؾؽف هلو ُمراظك، يزول عؿجلء صوحبفو، ويضؿـ فف ع هلو إن لعذر ردهو-

                                 
 (-1723)ومسؾؿ  (،2426)أخرجف افبخوري  (1)

 (،5776,5777) (، وافـسوشل يف افؽزى2595)واعـ موجف  (،1799)وأعق داود  (،17481)أخرجف أَ   (2)

  (-6586)وصححف وإفبوين يف صحق  اجلومع  (،4894)واعـ حبون 

 وحسـف إفبوين (،2494)وافـسوشل  (،8784)أخرجف أعق داود  (3)
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َتَص ققلف: ) َُ عِرَفِ  ِصػاِهاـلؽـ ٓ  ََ ُِ فقفا قبَؾ   (.  رَّ

 ؿ احلقل، وأراد أن يتصـرف ؾقفو ويـػؼفو، ؾنكف ٓ جيقز فف ذفؽ حتك يعرف صػوهتو-إذا ل

َؼَطـِ ، فَؼـاَل:  ^َمنَّ َرُجًل َشـَلَل َرُشـقَل اهللِ »: ح يٌ زي  عـ خوف   والدلقؾ: ♦ ـْ الؾُّ َظـ

ـا، َفـ ؿَّ اْشَتـِْػْؼ ِ َ َُ ِْ ِوَكاَلَها، َوِظَػاَصَفا،  ؿَّ اْظِر َُ ْفَفا َشـًَ ،  َهـا إَِلْقـفِ َظر  ـا َفَلد  َ - ؾػقـف إمـر «نِْن َجـاَل َر ُّ

 عؿعرؾي صػوهتو عع  افتعريػ وؿبؾ آشتـػوق-

وٕن هذه افؾؼطي لـع م عوفتصـرف، ؾال يبؼك شبقؾ إػ معرؾتفـو إذا جـوء صـوحبفو ععـ  ذفـؽ 

 إٓ عضبط صػوهتو-

 (.  فَؿَتك جاَل ضالُبفا فَقَصَػفا: َلِزَم َدْفُعفا إلقفققلف: )

إذا جوء صوحى افؾؼطي ووصػفو عصػوهتو افتل متقزهو ظــ ؽرهـو، وافتـل لـ ل ظـذ أاـو فـف، 

 ؾنكف يؾزم ادؾتؼط أن ي ؾعفو فف، وٓ يطوفبف عبقـي، وصفقد، وٓ عقؿغ-

 والعؾ  يف ذلؽ: ♦

َِ »- أن احل يٌ ورد علكف متك مو وصػفو ؾنكف يلخذهو، ـام يف روايي: 1 فنن جاَل صاحُبَفا فَعـَر

«َدها، وِظػاَصفا، ووكاَلها، ووظاَلها، فلْظطِفا إُاُه، وإٓ ففَل لَؽ ظد
(1)

- 

- وٕن إؿومــي افبقـــي ظؾقفــو عــو ؿــ  يؽــقن متعــذرًا: إذ إاــو شــؼطً حــول افغػؾــي وافســفق، 2

 واصساط افبقـي عو ؿ  يضـقع حؼ صوحى افؾؼطي-

ُِ ُلَؼَطَتف  َولِقُّف ققلف: ) َعر  ُُ  .  (والسػقُف، والصبِلُّ 

فــق أن صــبقًو، أو شــػقفًو وجــ  فؼطــي، ؾنكــف جيــى ظــذ وفــقفام أن يتــقػ لعريــػ افؾؼطــي، وأن 

 يلخذهو مـفام وحيػظفو-

 أاام فقسو مـ أهؾ احلػظ وإموكي، وهق افذي يتقػ ذفؽ مـفام ؾقؼقم مؼومفام- والعؾ : ♦

                                 
  -,مـام لؼ ,وأصؾف يف افبخوري  (،1722)أخرجف مسؾؿ  (1)
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ف ظـفققلف: )  َ ـ َتَرَ  حققاكًا ََػلةٍ: ٓكؼطاِظف، مو َظْجِز ر ََ َؾَؽف آِخُذهو ََ  :  .) 

فق أن رجاًل وجـ  حققاكـًو يف أرض ؾـالة، وــون هـذا احلقـقان ؿـ  لرــف رعـف، إمـو ٓكؼطوظـف، 

وظجزه ظـ ادةـل، أو ـون يؿةـل فؽـ ظجز رعف ظـ لعؾقػـف، وكحـق ذفـؽ، ؾنكـف يلخـذه ادؾـتؼط، 

 ويؿؾؽف عذفؽ-

ـً  َقـْد َظَجـَز َظـَْفـ»: ^ؿقفف  والدلقؾ: ♦ ََّ ـْ َوَجَد َدا ْعؾُِػقَهـا َفســقُبقَها، َفَلَخـَذَها ََ َُ ا َمْهُؾَفـا َمْن 

 -(1)«َفَلْحَقاَها: َفِفَل َلفُ 

 وٕن صوحبفو لرـفو رؽبي ظـفو، ؾفل ـؿتوع أفؼوه صوحبف ظؿ ًا-

ْقِ َعف غَره فُؾَؼَط ٌ ققلف: ) ََ ـ ُمِخَذ َكْعُؾف، و ك ُقه وَوَجَد  ََ  (.و

فبوب، أو ثقوعف، ودـو خـرج وجـ  أن متوظـف مــ فق أن رجاًل دخؾ يف مؽون ؾقضع كعوفف ظـ  ا

 كعول، أو ثقوب ُأخذ ووضع مؽوكف آخر- 

 :أن هذا ادتوع افذي وج لف هق فؼطي، وفقس فؽ أن للخذهو مؽون متوظؽ-  فاحلؽؿ 

أن إصؾ: أكف فغرك، وفقس فـؽ أخـذه إٓ عقؼـغ، وٓ يقجـ  يؼـغ: ٓحـتامل أن  والعؾ : ♦

 ون متوظؽ-يؽقن صوحبفو وضعفو يف مؽ

 ادسوج ، وكحقهو-يف وهذا يتصقر أن يف احلذاء 

 

 

 

 

 

                                 
مـ  (326. 6)وافبقفؼل يف افؽزى  (،3959)ومـ ضريؼف اف ارؿطـل يف افســ  (،3524)أخرجف أعق داود  (1)

  -ضريؼ افةعبل مرشالً 
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 :قال ادملػ 

. وَـا ] ، وَمْخـُذه َفـْرُض كِػاُـٍ ، وهـق ُحـر  ـف، ُكبِـَذ، مو َ ـؾَّ ُِ َكَسُبف، وٓ ِرقُّ ْعَر ُُ وهق: ضِْػٌؾ، ٓ 

ًا، م ُّ دفقكًا َضِر ََ َتف طاهرًا، مو  ـَْػـُؼ ُوِجَد ََعف، مو ََتْ ُُ تَِّصًل َف: ك ققاٍن، وغِره، مو َقرُبـًا َــف: فؾـف،  َُ و 

 ظؾقف َـف، وإٓ فِؿـ َقِ  اداِل.

ُتـف لبقـِ    َُ
ـف، ودِ َُ را َِ ـِْػـُؼ ظؾقـف َغـِر إْذِن حـاكِؿ، و ُُ سؾٌؿ، وَحضاكُتف لَقاِجِده إَـِغ، و َُ وهق 

ُ ََغ اْلؼِ  ِ . وإن َمَقرَّ رجـٌؾ، مو اَـرمٌة ذاُت َزوٍج، َسـؾٍؿ، اداِل، وَولِقُّف يف الَعْؿِد اإلَاُم َُيَرَّ َُ َصاِص والد 

ْتَبُع الؽافَر يف دُـِـف، إٓ ََبق ـَـٍ  َتْشـَفُد مكـف ُولِـَد  َُ ْعَد َقِت الؾؼقِط، وٓ  ََ مو كافٍر، مكف َوَلُده: حِلَؼ َف، ولق 

، مو قاَل: إ ٍِ ـا َُ ق  ََع َشْبِؼ  َِ َالر  َم ظذ فِراِصف، وإن اْظَسَ ظـاُه مَجاظـٌ  ُقـد  ْؼَبْؾ َـف. وإن ادَّ ُُ كف كافٌر:   

َؼْتُف الؼافُ  َف  .  [ذو اْلَبق ـَِ ، وإٓ فبَؿـ َمحْلَ

 ـؼتقؾ وجري  شؿل فؼقطًو عوظتبورأكف يؾتؼط- أي مؾؼقط، ؾعقؾ عؿعـك: مػعقل الؾؼقط لغ :

 ، وٓ أهؾف-افطػؾ ادـبقذ ظذ افطريؼ، أو افضول يف ضريؼ ٓ يعرف كسبف رظًا:ـوص

فققلف: ) ُِ َكَسُبف، وٓ ِرقُّ ْعَر ُُ  (.  وهق: ضِْػٌؾ، ٓ 

 هذا لعريػ افؾؼقط، ويظفر ؾقف أكف يةسط يف افؾؼقط:

 : ؾؾق ـون عوفغًو ؾال ُيع   فؼقطًو، وـذا فق ـون عقزًا: ٕكَّف يعؾؿ أهؾف-من ُؽقن ضػلً - 1

ُُعرِ كسبف- 2  ف ؾؾقس عؾؼقط-: ؾال ُي رى دـ هق، ؾؾق ظؾؿ كسبمن ٓ 

ف:- 3  ؾال ي رى هؾ: هق حر، أو رؿقؼ فػالن؟- وٓ ِرقُّ

 (.  ُكبَِذ، مو َ ؾَّ ققلف: )

 :افؾؼقط كقظون   

ــقع إول: ــذا،  الـ ـــ ه ــ رى د ــ  مســج  وكحــقه، وٓ ي ــؼ، أو ظـ ــقذًا يف ضري أن يقجــ  مـب

ه، أو رعـام ـتـى وافؼراشـ ل ل ظذ أن صوحبف ٓ يري ه، ـام فق ُوضـع يف مسـج ، أو يف دورات مقـو

 ظؾقف، ؾفذا فؼقط- وهمٓء جعؾً هلؿ احلؽقمي دورًا لعتـل هبؿ، لسؿك آن دور افسعقي-
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أن يضؾ يف ضريـؼ: وهـذا يتصـقر ؾـقؿـ يؿةــل ؾقتقـف يف ضريـؼ ظــ أهؾـف، وٓ  الـقع الهاين:

ن إفـػ: ي ري أيـ هق، ـام حيصؾ أحقوكًو أن ب  ضػاًل يبؽل، عوحثـًو ظــ أهؾـف أضـؾفؿ، ؾقؼـقل ادم

 هذا يعتز فؼقطًو-

 (.  وَمْخُذه َفْرُض كِػاُ ٍ ققلف: )

 أخذ افؾؼقط ؾرض ـػويي- 

 -(1)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

 وٕن ؾقف إحقوء كػس، وهذا واجى ظذ افؽػويي-

ؾؾق وج ت فؼقطًو، وظؾؿً أكف فـ يلخذه أح ، وفـ يؿـر عـف أحـ ، ؾقؾزمـؽ أن  وظذ هذا: •

 ذه: دو لؼ م-للخ

 (.  وهق ُحر  ققلف: )

 ٕن إصؾ: احلريي- وذلؽ:هذا افؾؼقط حر  عوٓلػوق، وٓ جيقز جعؾف رؿقؼًو: 

تَِّصـًل َـف: ك قـقاٍن، وغـِره، مو ققلف: ) َُ ـًا، مو  ُّ ـدفقكًا َضِر ََ َتـف طـاهرًا، مو  وَا ُوِجَد ََعـف، مو ََتْ

 (.  َقرُبًا َـف: فؾف

اش حتتف، أو ثقوب ظؾقف ومعف، أو مول يف جقبف وكحقهـو: ؾنكـف هلـذا مو ُوِجَ  مع افؾؼقط مـ: ؾر

افؾؼـقط، شــقاء ـــون هــذا حتتــف، أو وجــ ه مــ ؾقكًو ضريــًو أي: ؿريــى افــ ؾـ، أو وجــ ه متصــاًل عــف: 

: ظؿـاًل عوفظـوهر: إذ والعؾ ؽقن فف، ي و وج ه مطروحًو ؿريبًو مـف، ؾنكفـحققان متصؾ عف، أو مول، أ

 ال أن مـ وضعف وضع هذا ادول، وادتوع معف-افظوهر يف هذه إحق

ـَْػُؼ ظؾقف َـفققلف: ) ُُ  .) 

 يؽقن آكػوق ظذ افؾؼقط مـ هذا ادول افذي وج  معف، إن ـون معف مول-

                                 
  (-2)ادوش ة، أيي  (1)
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 (.  وإٓ فِؿـ َقِ  ادالِ ققلف: )

 إن مل يؽـ فف ومعف مول، ؾنن كػؼتف لؽقن مـ عقً ادول-

 والعؾ :  ♦

 شٍ ادسؾؿغ، ومصوحلفؿ، ومـفو هذا-- أن عقً ادول هق حلقا1

، ولـَؽ »فسـغ أ  مجقؾي حـغ ُوِجـ  مـبـقذًا يف زمــف:  - وفؼقل ظؿر 2 اذهـْ  ففـق ُحـر 

 -(1)«وُٓ ُه، وظؾقـا َكَػَؼُتف

سؾؿٌ ققلف: ) َُ  (.  وهق 

 إذا وج  افؾؼقط يف دار اإلشالم، ؾنكـو كحؽؿ عنشالمف-

 وهل اإلشالم-« الػطرة وكؾ َقلقد ُقلد ظذ»: أكف إصؾ: والعؾ 

ؾقؽقن فف مو ظذ ادسؾؿغ وظؾقف مو ظؾقفؿ، ؾفق إن موت ُؽسؾ، وـػــ، وصـع  وظذ هذا: •

 ظؾقف، وإن ـون فف مول يبؾغ افـصوب ؾػقف افزـوة، وهؽذا لؾزمف عؼقي أحؽوم ادسؾؿغ-

 (.  وَحضاكُتف لَقاِجِده إَغِ ققلف: )

 رط أن يؽقن أمقـًو- أوػ افـوس عحضوكي افؾؼقط: واج ه، عةـ

 أكف أعؼك افؾؼقط يف ي  أ  مجقؾي- : مو ورد ظـ ظؿر والدلقؾ

ـِْػُؼ ظؾقف َغِر إْذِن حاكؿِ ققلف: ) ُُ  (.  و

مو دام أن واج ه هق افذي لقػ حضوكتف، ؾنكف يـػؼ ظؾقف، وٓ حيتوج إػ أن يستلذن افؼوضــل، 

 ول ؾؿام يعطك مـ عقً ادول-إكام يـػؼ ظؾقف عو معف مـ ادول، ؾنن مل يؽـ معف م

                                 
وافطحــووي يف رشح ادةــؽؾ  (،456)افةــوؾعل يف ادســـ   :ومـــ ضريؼــف (،2733)« ادقضــل»أخرجــف موفــؽ يف  (1)

، (176. 3)عصـــقغي اجلـــزم « صــحقحف»، وظؾؼــف افبخـــوري يف (6.332) ىل يف افؽـــزوافبقفؼــ (،7.319)

   (-173. 7)اعـ ادؾؼـ يف افب ر ادـر  :وصح  إشـوده
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ُتف لبقِ  ادالِ ققلف: ) َُ
ف، ودِ َُ را َِ  (.  و

   فنكف ٓ َيؾق َـ:ف اف يي، ؾع ؿتؾتُ هذا افؾؼقط فق موت وخّؾػ موًٓ، أو ُؿتِؾ ودَ 

 -إرثف ؾؾفؿ: ,وؽره ـقف ،,- أن خيؾػ وارثًو 1

 - أن ٓ خيؾػ وارثًو: ؾؿراثف، وديتف فبقً ادول-2

 -(1)ؾتؼطف ٓ يستحؼ مـ إرثف وٓ ديتف صـق وً ؾؿ وظذ هذا: •

َُ ِ ققلف: ) ُ ََغ اْلِؼَصاِص والد   (.  وَولِقُّف يف الَعْؿِد اإلَاُم َُيَرَّ

معؾقم أن ادؼتقل ظؿ ًا خير وفقـف عـغ افؼصـوص وعـغ اف يـي، فؽــ فـق أن هـذا افؾؼـقط ُؿتـؾ 

 ظؿ ًا ظ واكًو، ؾؿـ افذي خير هـو؟

 ف اإلموم، ؾقخر عغ افؼصوص واف يي، وكظره يف هذا كظر مصؾحي-ؿول ادمفػ: يؽقن وفق

َٓ َويِلَّ َلفُ »: ^ؿقفف  والدلقؾ: ♦ ـْ  ََ ْؾَطاُن َويِلُّ   -(2)«السُّ

 (. وإن َمَقرَّ رجٌؾ، مو اَرمٌة ذاُت َزوٍج، َسؾٍؿ، مو كافٍر، مكف َوَلُده: حِلَؼ َفققلف: )

 فق أن رجاًل ألك وأؿر أن هذا افؾؼقط وف ه-

 :أكف ُيؾحؼ عف ع ون أن كطؾى عقـف-  فاحلؽؿ 

 والعؾ : ♦

 - أن اإلؿرار ؾقف مصؾحي فؾطػؾ: ٓلصول كسبف، وٓ مضـرة ظذ ؽره ؾقف-1

 - وٕن افةـرع يتةقف إػ إحلوق إكسوب-2

 :فؽـ يةسط فذفؽ صـرضون   

: أن ادـ ظل ( أن ٓ يتبغ ـذب اد ظل: ــلن يـ ظل أكـف وفـ ه، وعقــفام ظةــر شــقات، أي1

 أـز مـف ععةـر شـقات ؾؼط-

                                 
 -اعـ لقؿقي :أكف إن مل يؽـ فف وارث ؾامفف دؾتؼطف، واختورهو :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)

وافـسوشل يف افؽزى  (1879)واعـ موجف  (،1192) وافسمذي (،2983)وأعق داود  (،25326)أخرجف أَ   (2)

  (-2799)مـ ح يٌ ظوشةي، وصححف إفبوين يف صحق  اجلومع  (،5373)
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 ( أن يـػرد ع ظقلف وٓ يـوزظف أح -2

 (.مو اَرمٌة ذاُت َزوٍج، َسؾٍؿ، مو كافٍر، مكف َوَلُده: حِلَؼ َفققلف: )

 فق أن امرأة ذات زوج مسؾٍؿ، أو ـوؾٍر أؿرت أن هذا افؾؼقط وف مهو: 

 :ج ؾفـق هلـو، وإن ـوكـً ذات زوج: أكف يؾحؼ هبو، ؾنن ـوكً مطؾؼي ؽـر ذات زو فاحلؽؿ

 ؾنن أؿر زوجفو ؾفق فف، وإٓ ؾفق هلو هل-

ْعَد َقِت الؾؼقطِ ققلف: ) ََ  (.  ولق 

 أي: أن هذا ادؼر علن افؾؼقط وف ه يؾحؼ عف وفق ـون إؿراره عع  مقت افؾؼقط-

 دو لؼ م مـ افتعؾقؾ-

 وفؽـ: إذا ـون هـوك هتؿي، ؾنكـو ٓ كؾحؼ عف هذا افؾؼقط-

موت افؾؼقط وخّؾـػ مـوًٓ ظظـقاًم، ؾجـوء صـخص ؽـر مـلمقن ؾـلؿر عـلن هـذا افؾؼـقط  فؿهًل:

 ٕكَّف متفؿ عنرادة اإلرث- وذلؽ:وف ه، ؾنكـو ٓ كؾحؼف عف: 

ْتَبُع الؽافَر يف دُـِف، إٓ ََبق ـٍَ  َتْشَفُد مكف ُولَِد ظذ فِراِصفققلف: ) َُ  (.وٓ 

، ,ــام لؼـ م , ؾر، ؾنكــو كحؽـؿ علكـف وفـ هفق ـون افذي ادظك أن افؾؼقط وفـ ه هـق رجـؾ ــو

وفؽـ يبؼك افؾؼقط ظذ إصؾ، وهق أكـو كحؽؿ عنشالمف، إٓ إذا ألـك هـذا افؽـوؾر عبقــي لةـف  أكـف 

 ُوف  ظذ ؾراصف، ؾحقـفو كحؽؿ علن هذا افؾؼقط ظذ ديـ هذا افؽوؾر-

 ؾنن مل يلت عبقـي: ؾنن افؾؼقط يتبعف كسبًو، ٓ ديـًو-

ْؼَبْؾ َـفوإن اظْ ققلف: ) ُُ ، مو قاَل: إكف كافٌر:    ٍِ ـا َُ ق  ََع َشْبِؼ  َِ َالر   (.  َسَ

فـ  فق أن هذا افؾؼقط دو ـز، وأصب  يص  مـف اإلؿرار اظسف عوفرق، وؿول: أكو رؿقـؼ ؾـالن، 

   احلؽؿ؟

  :ذكر ادملػ مكف ٓ َيؾق 

: والعؾـ ؼبـؾ إؿـراره عـوفرق: - إن ـون ؿ  اظسف ؿبؾ ذفؽ علكف حّر َؿبؾ إؿراره عـوفرق، ؾـال ي1

 ٕكَّف حغ أؿر أكف حر فزمف أحؽوم إحرار يف افعبودات وادعومالت-
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- إن مل يؽـ ؿ  اظسف عحريتف، ومل جير ظؾقف صـلء مـ أحؽوم إحرار مــ: ؿبـقل صـفودلف، 2

 و، ؾقص  إؿراره-وضـرب ؿوذؾف احل ، وكحقمه

 فقسً افروايي ادةفقرة-* وادمفػ هـو ذـر إح ى افروايتغ ظـ أَ ، و

: أكف ٓ يؼبؾ إؿراره عوفرق ظـذ كػسـف مطؾؼـًو، شـقاء اظـسف ظـذ كػسـف وادشفقر َـ ادذه 

 -عوحلريي ؿبؾ ذفؽ، أو مل يعسف، وشقاء جرى ظؾقف أحؽوم احلريي، أو مل بر ظؾقف

ْؼَبْؾ َـفققلف: ) ُُ  (.  مو قاَل: إكف كافٌر:   

ـون يف إصـؾ ــوؾرًا، وأراد أن يظـؾ ظـذ افؽػـر، ؾقسـؾؿ  ـذفؽ فق أن هذا افؾؼقط ادظك أكف

 مـ حؽؿـو ظؾقف علكف مرل ، ؾـؼقل: ٓ كؼبؾ إؿراره- 

 -,ـام لؼ م,: ٕن إصؾ أكف مسؾؿ وذلؽ

 ؾنذا أراد أن يؽػر ؾنكـو كستتقبف، ؾنن لوب، وإٓ ؿتؾـوه مرل ًا- وظذ هذا: •

َم ذو اْلبَ ققلف: ) ظاُه مَجاظٌ  ُقد   (.  ق ـَ ِ وإن ادَّ

فق ـون ظـ كو فؼقط ادظوه أـثر مـ واح ، ـٌؾ يؼـقل: إكـف وفـ ي، ؾنكــو كؼـقل: كؼبـؾ مــ ألـك 

 عوفبقـي، شقاء ـون مسؾاًم، أو ـوؾرًا، حرًا، أو ظب ًا- 

 أن افبقـي هبو يظفر احلؼ ويبغ- والعؾ :

 إذا جوء أح هؿ عبقـي: ـوفةفقد، ؾنكـو كحؽؿ علكف فف- وظذ هذا: •

َؼْتُف الؼافُ  َفوققلف: ) َم ذو اْلَبق ـَِ ، وإٓ فبَؿـ َمحْلَ ظاُه مَجاظٌ  ُقد   (.إن ادَّ

 ؿقم يعرؾقن إكسوب عوفةبف-  الؼاف :

ؾفمٓء افؼوؾي يرون اإلكسون ويعرؾقن أعوه، وهذا مةـفقر ظــ  افعـرب، وعـو روي يف ذفـؽ: 

حتـك جـوء جمـزز »، وأعـقه أعـقض، أن ؿريةًو ـوكً لطعـ يف كسى أشومي عـ زي  ٕعقـف: ٕكَّـف أشـقد
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ـُ َحوِرَثـَي ُمْضـَطِجَعوِن، َؾَؼـوَل:  ^اد جلل، َوافـَّبِل   ـُ َزْيٍ ، َوَزْيُ  ْع إِنَّ َهـِذِه إَْقـَداَم َصوِهٌ ، َوُأَشوَمُي ْع

ََْعضٍ  ـْ 
َِ ْعُضَفا  «، َوَأْظَجَبفُ ^رَّ عَِذفَِؽ افـَّبِل  ـ، َؿوَل: َؾُس ََ

(1)
- 

 إػ ؿقل افؼوؾي يف حت ي  واف  وكسى افؾؼقط يف مقاضع:أن يرجع  وادراد:

 - إذا لؼ م اثـون أو أـثر، وفقس مع أح هؿ عقـي: ؾقعؿؾ عؼقل افؼوؾي يف حت ي  كسبف-1

 - إذا لؼ م اثـون، ومع ـؾ مـفام عقـي: ؾوفبقـتون لتسوؿطون، وكعؿؾ عؼقل افؼوؾي-2

 

 

 

 

 

[] 

                                 
 -مـ ح يٌ ظوشةي (1459)ومسؾؿ  (،6779 ,3731)أخرجف افبخوري  (1)
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 :قال ادملػ 

َُِصـَُّّ َـالؼقِل، وَالػعـِؾ الـدال  ظؾقـف: كَؿــ َجَعـَؾ  وهق] ََتبقُس إصِؾ، وَتسبقُؾ اْلـَؿـػعِ ، و

ــ ـِ فقفــا. وَص ــدْف ؼــزًة وَمذَِن يف ال ََ ــف، مو  ــاِس يف الصــلةِ فق ــِجدًا وَمذَِن لؾـ ْس ََ ــف  ــُ ، ـَمْرَ  ِرَُيف: َوَقْػ

ـُ   َْ ْقُ ، وَحرَّ ُط الـ قَّـُ  َـَع الؽِـاُـِ ، مو اقـساِن وَحبَّْسُ ، وَشبَّْؾُ ، وكِـاُُتـف: َتَصـدَّ ـْدُت، فُتْشـَسَ ََّ ، وَم

ؼـاِل  ََ ـتَػـُع َـف َـَع  ُُ  ٍ ُط فقـف اْلــَؿـػعُ  دائـً  َــ َعـغَّ ْشـَسَ ُُ مَحِد إلػاِظ اْلـَ ؿسِ ، مو ُحْؽِؿ الَقْقِػ. و

: كادساِجِد والؼـاضِر  وادسـاكِغ وإقـارِب، َــ َظقـِف: كَعؼاٍر وحققاٍن وك ِقمها. ومن ُؽقَن ظذ َِرٍّ

ٌِ التقر ، غَر َحْرِبٍّ وَكـقسٍ ، وَكْس لٍّ  َ
ةِ، واإلكجقِؾ، وُكُتِ  َزْكَدَقٍ ، وكذا القِصـقَُّ  والَقْقـُػ اَسؾٍؿ وذِ

ْؿَؾـُؽ، ٓ َؾـٍؽ، وحقـقاٍن، وقـٍز،  َُ  ٍ َعـغَّ َُ ُُشَسُط يف غِر ادسجِد وك ِقه من ُؽـقَن ظـذ  ظذ كػِسف. و

 .[َقبقُلف، وٓ إخراُجف ظـ ُِدهوَُحٍْؾ، ٓ 

هذا صـروع مـ ادصـػ عذـر ظؼقد افتزظوت، وهل: افقؿـػ، واهلبـي، وافعطقـي، وافقصـويو، 

 وافػراشض، وافعتؼ، وافؼرض، وشبؼ ذـره-

  ،مصـر إػ َلث َؼدَات:وؿبؾ افةـروع يف ـالم ادصـػ 

 ادؼدَ  إوػ: تعرُػ الققػ. 

 سف، ويف معـوهو: شّبؾف: وهق افتحبقس-مص ر وؿػ افةـلء، وحب لغ :

 حتبقس موفٍؽ مطؾِؼ افتصـرِف موَفف ادـَتَػَع عف، مع عؼوء ظقـف، عؼص  افتؼرب إػ اهلل- رظًا:ـوص

 افؽتوب، وافسـي، واإلمجوع- ادؼدَ  الهاكق : إصؾ يف الققػ:
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 -(1)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ؾؼقفف:  مَا الؽتاب:( 1

، َفـَلَتك الـَّبِـلَّ »ؿول:   : ؾح يٌ ظؿرومَا السـ ( 2 ُا رشقل اهلل، إين مصب  َمْر ًا ََِ ْقـَزَ

آً َقطُّ َمْكَػـَس ِظـْـدِ  ^ ََ ا َرُشقَل اهللِ، إيِن  َمَصْبُ  َمْر ًا ََِ ْقَزَ َ ْ ُمِصْ   َُ ُرُه فِقَفا، َفَؼاَل:  َِ ْسَتْل ـْـُف، َُ َِ ي 

ُر َِِف؟ َقاَل: إِْن ِصْ َ  َحَبْسَ   َُ َبـاُع، َوَٓ  َفَ  َتْل ُُ ـُف َٓ  ـا ُظَؿـُر َمكَّ َق ِ َ ا، َقـاَل: َفَتَصـدَّ ْقَ  ِ َ َمْصَؾَفا، َوَتَصدَّ

ُُقَرُث  «ُُقَهُ ، َوَٓ 
(2)

- 

 «-ذو مؼ رة إٓ وؿػ ^مل يؽـ أحٌ  مـ أصحوب افـبل : »ؿول جوعر 

 ؾؼول اعـ هبرة: أمجعقا ظذ جقاز افقؿػ- ومَا اإلمجاع:( 3

 ضؾف-ؾ ادؼدَ  الهاله :

 :افقؿػ ظؿؾ مستحى مـ وب: ٕمقر 

 أكف ص ؿي، وافص ؿي مـ إظامل افصوحلي- ,1

أن هذه افص ؿي داشؿي ثوعتي، ؾفل فقسـً مـؼطعـي ـغرهـو، عـؾ لسـتؿر، ويسـتؿر ثقاهبـو،  ,2

 ؾفل عو يبؼك ظؿؾف حتك عع  وؾوة صوحبف-

   (.وهق ََتبقُس إصِؾ، وَتسبقُؾ اْلـَؿـػع ِ ققلف: )

 افقؿػ افذي ظّرؾف عف ادصـػ-هذا لعريػ 

   .(إصؾوققلف: )

 ظغ ادول ادقؿقف، ؾقحبس علن ٓ يبوع، وٓ يقرث، وٓ يقهى- :أي

   .(ادـػع ) :وققلف

أي: مـػعي ادول ادقؿقف مـ: ثؿر، أو ؽّؾي، أو ؽر ذفؽ، ؾتؽقن ادـػعي شبقاًل يتصــرف ؾقفـو 

  لبوع، وٓ لقرث، وٓ لقهى-يف أوجف اخلر ظذ حسى مو حّ ده يف افقؿػ، وٓ

                                 
  (-12)أيي  ،يس (1)

 (-1632)ومسؾؿ  (،2737)أخرجف افبخوري  (2)
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أن يؽقن ظـ ه أرض، أو عقـً، ؾقجعؾفـو وؿػـًو، ويمجرهـو، ويلخـذ إجـرة: صقرة الققػ: 

 فقتص ق هبو، أمو أصؾ إرض، أو افبقً، ؾؾقس فف افتعرض فف عبقع، أو إرث، أو هبي-

َُِصَُّّ َالؼقِل، وَالػعِؾ الدال  ظؾقفققلف: )  (.  و

 :افقؿػ فف صـقغتون 

 : وهلو صقرلون: لق قق ,1

 تؿؾ إٓ افقؿػ: ـؼقل: وؿػً داري-حتمو ٓ  ل: وه صـرَيأ- 

 تؿؾ افقؿػ، وؽره، ويلا ذـرهو-حتمو  لوه كـاُ : ب-

 : وهل افػعؾ اف ال ظذ افقؿػ ظرؾًو:فعؾق  ,2

إذا جعؾ أرضف مسج ًا، وأِذن فؾــوس عوفصـالة ؾقفـو، أو مؼـزة، وأِذَن فؾــوس عوفـ ؾـ  َهالف:

 ؾفذه صقر فؾقؿػ عوفػعؾ، ؾتؽقن وؿػًو، وفق مل حيصؾ افتؾػظ عف- ؾقفو،

ـِ فقفاققلف: ) ؼزًة وَمذَِن يف الدْف ََ ْسِجدًا وَمذَِن لؾـاِس يف الصلةِ فقف، مو  ََ  (.  كَؿـ َجَعَؾ َمْرَ ف 

هذه صقرة افتقؿقػ افػعؾقي، ؾؽقكف عـك مسج ًا، وؾت  افبوب فؾـوس: ـل يصـؾقا ؾقـف، ؾفـذا 

 لقؿقػ-

 (.  ِرَُيف: َوَقْػُ ، وَحبَّْسُ ، وَشبَّْؾُ  ـوَص لف: )قق

 شّبؾً- ,حّبسً  ,: وّؿػً صـرَُّ لػظ الققػ

: ؾنكـف يؽـقن وؿػـًو، وٓ حيتـوج إػ كقـي، أو ؿريــي: لءـؾنذا أضؾؼ فػظًو مـ هذه إفػوظ ظذ صـ

 ٕاو ٓ حتتؿؾ إٓ افقؿػ- وذلؽ:

ُ ، وققلف: ) َْ ْقُ ، وَحرَّ ْدُت وكِـاُُتف: َتَصدَّ ََّ  (.  َم

 : هق افؾػظ افذي حيتؿؾ افقؿػ، وحيتؿؾ ؽره-كـاُ  الققػ

 أّع ت- ,حّرمً  ,ومّثؾ افةـقخ فذفؽ عؼقل: لص ؿً 

 ؾفذه أفػوظ حتتؿؾ افقؿػ، وؽره-
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ُط الـ قَُّ  ََع الؽِـاُِ ، مو اقساِن مَحِد إلػاِظ اْلـَ ؿسِ ، مو ُحْؽِؿ الَقْقِػ ققلف: )    (.فُتْشَسَ

 ـويي افقؿػ يثبً هبو افقؿػ علح  أمقر ثالثي:أفػوظ ـ

ؾنذا ؿول أح  أفػوظ افؽـويي، وؿول: كقيـً هبـو أاـو وؿـػ، ؾقعتـز ؿقفـف، وإن ؿـول:  الـق : ,1

 أردت عذفؽ افص ؿي مثاًل ؾُتعتز كقتف-

إذا اؿسن فػظ افؽـويـي علحـ  إفػـوظ اخلؿسـي افتـل لؼـ م ذـرهـو يف افصــري  وافؽـويـي،  ,2

 ز وؿػًو-ؾناو لعت

أن ادصــػ ذــر يف افؽـويـي ثالثـي أفػـوظ، ويف افصــري  ثالثـي، ؾؾـق ؿـول فػظـًو مــ  وادعـك:

 أفػوظ افؽـويي مع أح  أفػوظ افصـري ، أو افؽـويي افبوؿقي، ؾفق لقؿقػ-

 لص ؿً هبذه إرض مقؿػي، أو لبسي، أو مسبؾي، أو لرمي، أو ممع ة َهالف:

افقؿـػ: وحؽـؿ افقؿـػ: أن ٓ يبـوع، وٓ يـقرث، وٓ يقهـى، إذا اؿسن عوفؽـويي حؽـؿ  ,3

 ؾنذا اؿسن هذا احلؽؿ عوفؽـويي دّل ظذ أاو وؿػ-

 لص ؿً، أو أع ت هذه إرض ص ؿي، أو للعق ًا، ٓ يبوع، وٓ يقرث- َهالف:

ؼاِل َظقـِف: كَعؼققلف: ) ََ ـتَػُع َف ََع  ُُ  ٍ ُط فقف اْلـَؿـػعُ  دائً  َـ َعغَّ ْشَسَ ُُ  (.  اٍر وحققاٍن وك ِقمهاو

  :يةسط فصحي افقؿػ صـروط 

 : ويةؿؾ ذفؽ: أن لؽقن افعغ ادقؿقؾي يـتػع هبو-من ُؽقن يف الققػ َـػع ( 1

 ولؽقن ادـػعي داشؿي، ٓ ممؿتي- ,

 ولؽقن افعغ معقـي، ٓ مبفؿي- ,

 ولؽقن عو يـتػع عف مع عؼوء ظقـف- ,

 ػفو: ٕكف ٓ يـتػع هبو-شـقورة لوفػي، ؾال يص  وؿ َهال ذلؽ:

اشتلجر عقتًو خلؿس شـقات، ؾلوؿػ افبقً هذه افسـقات اخلؿس، ٓ يصـ ، ٕن  َهال آخر:

 آكتػوع هبو فقس ع اشؿ-
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 وّؿػً أح  عققا: ؾال يص : ٕن افعغ ادقؿقؾي جمفقفي ؽر معقـي- َهال آخر:

مـع عؼـوء  ؽــ آكتػـوع عـفلـذهى ظقــف، وٓ يؿوؿػً هذا اخلبز: ؾال يص : ٕكـف  َهال آخر:

 ظقـف-

 :ؾنذن هذا افةـرط ؾقف أرععي ؿققد 

 - أن لؽقن افعغ عو يـتػع عف-1

 - أن يؽقن افـػع هبو داشاًم، ٓ ممؿتًو-2

 - أن لؽقن افعغ ادقؿقؾي معقـي، وفقسً مبفؿي-3

 - أن يـتػع عف مع عؼوء ظقـف-4

 أو شالح يؿؾؽف ويعق ـف- مثول وؿػ مو اشتجؿع افةـروط: وؿػ ظؼور، أو حققان،

لٍّ ققلف: )  َ
: كادساِجِد والؼـاضِر وادساكِغ وإقارِب، َـ َسؾٍؿ وذِ    (.ومن ُؽقَن ظذ َِرٍّ

وافؼـطـرة: هـل ,: ومثـؾ فـذفؽ عودسـوج ، وافؼــوضر من ُؽقن الققػ ظذ جف  َرٍّ وقرَ ( 2

 وكقا أو ـػورًا ؽر حرعقغ-، وادسوـغ، وإؿورب مسؾؿغ ـ,اجلسـر ظذ ادوء فقعز ظؾقف

عــك مسـج ًا فقصـذ ؾقـف، أو ؿـطـرة، أو عقتـًو دسـوـغ، أو ٕؿـورب، أو ــون ظــ ه َهال ذلؽ: 

 ـتى ظؾؿ ؾلوؿػ ذفؽ، ؾقص -

ومثؾ ذفؽ: ـؾ مو ؾقف مصؾحي فؾؿسؾؿغ، وي خؾ يف افـز: ـقؿـػ ادستةـػقوت، وعـرادات 

 -ادقوه، واد ارس، وؽر ذفؽ

 (.  غَر َحْرِبٍّ ققلف: )

 افؽوؾر احلر  ٓ يص  افقؿػ ظؾقف، وـذا ادرل - 

: أن موفـف مبـوٌح يف إصـؾ، بـقز إزافتـف، ؾؽـذا مـو يسـتج  فـف مــ مـوٍل: ــوفقؿػ، والعؾ  ♦

 ومعؾقٌم أن افقؿػ ٓع  أن يؽقن ٓزمًو-
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   (.وَكـقس ققلف: )

 أو ؾرصفو وكحقهو-ٓ يص  افقؿػ ظذ افؽـوشس، ٓ عبـوشفو، وٓ عخ موهتو: ـؼـوديؾفو، 

 -(1)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)أاو مقاضـ عـقً فؾؽػر، وؿ  ؿول اهلل:  :والعؾ  ♦

ٌِ التقرققلف: )    (.ةِ، واإلكجقِؾ، وُكُتِ  َزْكَدَق ٍ اوَكْس

 عو ٓ يص  افقؿػ ظؾقف: كسخ افتقراة، واإلكجقؾ، وـتى افؽػر، وافزك ؿي، وافب ظي-

ــ  ♦ ــي، ويصـــرف يف أوجــف ا :والعؾ فــز، وهــذه إمــقر مـــ ادحرمــوت، ؾــال أن افقؿــػ ؿرع

 يستخ م عوب مـ أعقاب افتزع يف هذه ادآثؿ-

   (.وكذا القِصقَّ ُ ققلف: )

افقصـقي ـذفؽ ٓ لص  ظذ مـ ٓ يص  افقؿػ ظؾقف، عؾ ٓع  أن لؽقن ظذ عر، ؾـنن ـوكـً 

 ظذ إثؿ ؾال بقز، ويلا ذـر ذفؽ يف ـتوب افقصويو-

 (.  والَقْقُػ ظذ كػِسفققلف: )

أن يؼقل: هذه إرض وؿـػ ظـع، أو يؼـقل ضوفـى افعؾـؿ: هـذه  صقرة الققػ ظذ الـػس:

 ادؽتبي وؿػ ظّع-

 افقؿػ ظذ افـػس ٓ يص - فقؼقل ادصـػ: 

أن افقؿػ ظؼٌ  يؼتضـل زوال ادؾـؽ، ؾصـور ــوفبقع، واهلبـي، ؾؾـام مل يصـ  مبويعتـف العؾ : و ♦

 فو-فـػسف، وٓ هبتف هلو، مل يص  افقؿػ ظؾق

وٕن افقؿػ هق حبس إصؾ، مع لسبقؾ ادـػعـي، وافتسـبقؾ معــوه: متؾقؽفـو فؾغـر، ؾؽقـػ 

 يَؿؾ ؽ كػسف مـ كػسف؟!-

                                 
  (-2)ادوش ة، أيي  (1)
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وؿ  ُش ِؾ اإلموم أَ  ظـ افقؿػ ظذ افـػس ؾؼول: ٓ أظرف افقؿػ إٓ مو أخرجف هلل لعـوػ، 

 -(1)ويف شبقؾف، ؾنذا وؿػف ظؾقف حتك يؿقت ؾال أظرؾف

ُُشسَ ققلف: ) ْؿَؾُؽ و َُ  ٍ َعغَّ َُ    (.ُط يف غِر ادسجِد وك ِقه من ُؽقَن ظذ 

 ( أن يؽقن ظذ ُمعّغ َيْؿؾِؽ، ؾالع  مـ ؿق يـ:3

 أن يؽقن معّقـو: ـؼقفؽ: هذا وؿٌػ ظذ زي ، ؾال لؼقل: ظذ رجؾ- ,1

ن أن يؽقن هذا ادعّغُ َيْؿؾِؽ ِمؾؽًو ثوعتًو: ؾؾق ؿـول: هـذا وؿـػ ظـذ كـوؿتل، ؾـال يصـ : ٕ ,2

 افـوؿي ٓ متؾؽ-

 أن هذا افةـرط خوص عام إذا ـون ظذ صخص، أو ظذ جفي متؾؽ-: واظؾؿ •

أمو فق ــون ظـذ جفـٍي ٓ متؾـؽ، ؾنكـف يصـ ، وفـق ــون جمفـقًٓ: وفـذا ؿـول: يف ؽـر ادسـج ، 

 وكحقه-

 مثول اجلفي افتل ٓ متؾؽ: ادسج ، ؾقص  أن يؼػ ظؾقف-

سج ، يصـرف ريعف ؾقف، ؾودسج  ٓ يؿؾـؽ، فؽــ يصـ  ؿول: هذا افبقً وؿٌػ ظذ اد َهالف:

 افقؿػ ظؾقف-

 إذا ـون افقؿػ ظذ جفي ظومي- َهال آخر لؾجف  التل ٓ َتؾؽ:

ــود، أو ادجوهــ يـ،  ــؿ، أو افعب ــي افعؾ ــراء، أو ضؾب ــػ ظــذ افػؼ ــذا ادحــؾ وؿ ــول: ه ــق ؿ ـــام ف

 وكحقهؿ: ؾقص ، وفق ـون ؽر معغ-

 :حوفتغ:أن افقؿػ ٓ خيؾق مـ  فتؾ ص 

َّ  ,أ : ـودسوج ، وافػؼراء، وكحـق ذفـؽ، ؾـال يةـسط أن يؽـقن معقــًو من ُؽقن ظذ ِجَفٍ  ظا

 يؿؾؽ-

: ـلن يؽقن ظذ صخص، أو ظذ جفي خوصي: ؾـال عـ  أن يؽـقن من ُؽقن ظذ غر ذلؽ ,ب

 معقـًو يؿؾؽ-

                                 
 -اعـ لقؿقي :يص  افقؿػ ظذ افـػس، وهق ادعتؿ  ظـ  احلـػقي، واختوره :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)
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 (.  ٓ َؾٍؽ ققلف: )

ٓ يص  افقؿػ ظؾقفـو: ٓكتػـوء  دو عغ أن افقؿػ ٓع  أن يؽقن ظذ معغ يؿؾؽ، ذـر صقراً 

 هذا إمر، وهق ـقكف معقـًو يؿؾؽ-

 : ؾؾق ؿول: هذا افبقً وؿٌػ ظذ َمَؾٍؽ ُمعٍغ: ـجزيؾ: ؾال يص : ٕكف ٓ يؿؾؽ-اْلـَؿَؾؽ ,1

   (.وحققانٍ ققلف: )

 : ـام فق ؿول: هذا وؿػ ظذ ععري، أو ؾرشـل، وكحقه: ؾال يص : احلققان ,2

 ن ٓ يؿؾؽ، ؾؾؿ يص  افقؿػ ظؾقف-: أن احلققاوالعؾ 

 (.  وقزٍ ققلف: )

 :والعؾ  مَران: ؾال يص  افقؿػ ظذ افؼز، الؼز ,3

 أكف ٓ يؿؾؽ- ,1

 وٕكف وشـقؾي إػ ادحرم، ؾفق فقس ظذ عِّر- ,2

عؾ إن افقؿػ ظذ افؼبقر كوصئ ظـ لعظقؿفو، وهذا ٓ جيقز، وؿـ  وؿـع هـذا يف هـذه إزمــي 

 رم-ومو ؿبؾفو، وهق ل

   (.وَُحْؾٍ ققلف: )

 : صقرلف: هذا افةـلء وؿٌػ ظذ احلؿؾ افذي يف عطـ ادرأة: ؾال يص -احلؿؾ ,4

 - (1): أكف ٓ يؿؾؽ، ؾؾقس أهاًل فؾتؿؾقؽوالعؾ  ♦

   (.ٓ َقبقُلفققلف: )

 -(2)إذا وؿػ اإلكسون وؿػًو، ؾال يةسط فصحي افقؿػ ؿبقل مـ أوؿػ ظؾقف

                                 
 -اعـ ظؼقؾ مـ احلـوعؾي :ورجحف ،وهق ؿقل ادوفؽقي -إذا ثبً وجقده ،أكف يص  افقؿػ ظذ احلؿؾ :افؼقل افثوين (1)

 -ؾوصسط إذكف ،وٕكف إدخول َشء دؾؽف ،ذفؽ مـي ظؾقفيةسط ؿبقهلؿ، ٕكف رعام ـون يف  :افقجف افثوين مـ ادذهى (2)
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عـودقؿقف ظؾقـف ؾؼـط، عـؾ يتعؾـؼ عـف، وعؿــ يسـتحؼ افقؿـػ  أّن افقؿػ ٓ يتعؾـؼ: والعؾ  ♦

 عع ه: ـذرّيتف، ؾام دام أن افقؿػ ٓ يتعؾؼ عف وح ه، ؾنكف ٓ يتقؿػ ظذ ؿبقفف-

وٕن افقؿػ ؿ  يؽقن ظذ أحٍ  حوضـر، وظذ ؽوشى: ـقف ه مـ ععـ ه، ؾوصـساط افؼبـقل ٓ 

 افقاؿػ ؽوفبًو- يتسـك، ٓ شـقام وافقؿػ ؿرعي، ؾؾقس ؾقف ِمـّي ولػضؾ مـ

* وؿ  كص ادصـػ ظذ أن افؼبقل فقس عةـرط: ٕن مــ افعؾـامء مــ ؿـول: إن افقؿـػ ظـذ 

 معغ يةسط ؿبقل ادعغ فف، وهق افقجف افثوين مـ ادذهى-

   (.وٓ إخراُجف ظـ ُِدهققلف: )

وهـق مـوزال ,ٓ يةسط فثبـقت افقؿـػ، وصـحتف أن خُيِرَجـف مــ يـ ه، ؾؾـق أكـف أوؿـػ دارًا 

 ، ؾوفقؿػ صحق -,شوــفو

 عؼل وؿػف يف ي ه حتك موت- ٕن ظؿر  :والدلقؾ ♦

 وٕن افقؿػ لزٌع يؿـع مـ افبقع، واهلبي، ؾؾزم عؿجرد افؾػظ، وزال مؾؽف ظـف-
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 ْلاااااافص

 :قال ادملػ 

ــٍع، وتؼــدٍُؿ، وِ ــد  ذلــؽ، واظتبــاِر َوْصــٍػ، ـوَُيـِـُ  العؿــُؾ َشــ] ــف، ْرِط القاقــِػ: يف مَجْ َِ وَظَد

مها، والـَظــُر  َكُر، وِ ــدُّ ، والــذَّ ْط اْشــَتَقى الغـــلُّ ْشــَسِ َُ وترتقــٍ ، وَكَظــٍر، وغــِر ذلــؽ، فــنْن َمْضَؾــَؼ و  

ِِ ظؾقف. وإن َوَقَػ ظذ َوَلِده، مو َوَلِد غِره، َؿ ظذ ادساكِغ: ففق لَقَلِده الـذكقِر، واإلكـاِث  لؾؿققق

ـَقٍَّ ، َُ ِ ، َؿ َوَلَد  َُّ ـِقـِف، مو  َالسِق ََ تِف لُصْؾبِف، ولـق قـاَل: ظـذ  َُّ دوَن َـاتِف، ك  لق قاَل: ظذ َوَلِد َوَلِده، وُذر 

َـّ َــ غـِرهؿ،  ـِل ُفلٍن اْخـُتصَّ َـُذكقِرهؿ، إٓ من ُؽقكـقا َقبقؾـً  فَقـدخُؾ فقـف الـسـاُل دوَن موٓدِهـ ََ

َكَر وإُك ْشـَؿُؾ الـذَّ َُ ـف 
َِ ه وَجـد  مَقـِف، وإن والَؼراَُ  وَمهـُؾ َقتِـف وَقْق َهـك َــ موٓدِه، وموٓدِ مَقـف وَجـد 

ـُ َحْصــُوِجَدْت َقرُـٌ  َتؼَتِض  ؿؽِـ ُُ َـّ ُظِؿَؾ  ا، وإن َوَقَػ ظذ مجاظٍ   اهَنُ ََ ُرهؿ ـل إرادَة اإلكاِث، مو ِحْر

 .[َوَجَ  تعؿقُؿفؿ والتساوي، وإٓ جاَز التػضقُؾ، وآقتصاُر ظذ َمَحِدهؿ

 ؾ إػ مو يتعؾؼ عـ ]صـروط افقاؿػ[-أصور يف هذا افػص

 مو يةسضف افقاؿػ يف وؿػف مـ مصؾحي، ومـػعي- وصـروط القاقػ:

   (.ْرِط القاقِػ ـوَُيُِ  العؿُؾ َشققلف: )

 جيى افعؿؾ عام صـرضف افقاؿػ يف وؿػف-

 :  والدلقؾ ♦

، (1) (ژ ژ ڑ ڑ ک)ظؿــقم أدفــي افةـــروط يف افعؼــقد، ومـفـــو:  ,1

«ُروضِِفؿْ ـْسؾُِؿقَن َظَذ ُص اْلـؿُ »قظًو: وح يٌ أ  هريرة مرؾ
(2)

- 

                                 
  (-1)أيي  :ادوش ة (1)

 (-6714)وصححف إفبوين يف صحق  اجلومع  (،2399)واحلوـؿ  (،3594)أخرجف أعق داود  (2)
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، وهق أن يؽقن مصــرؾف (1)وؿػ وؿػًو وصـرط ؾقف صـروضوً  وٕن ظؿر عـ اخلطوب  ,2

بــوع لّ ايف افػؼــراء، ويف افؼرعــك، وافرؿــوب، واعـــ افســبقؾ، ويف شــبقؾ اهلل، وافضـــقػ، وفــق مل جيــى 

 صـرضف مل يؽـ يف اصساضف ؾوش ة-

 (.  ، وتؼدُؿٍ يف مَجْعٍ ققلف: )

 :ذـر ادمفػ أمثؾي فةـروط افقاؿػغ 

: مثوفف: فق ؿول: هذا افبقً وؿـػ ظـذ أوٓدي، ؾقةـؿؾ مجقـع إوٓد: ؾوشـؼفؿ، يف مجعٍ  ,1

 وصوحلفؿ، ذـرهؿ، وأكثوهؿ-

ــقاو لؼتضـــل  ــًو: ٕن اف ــقفؿ مجقع ــػ ظؾ ــقن افقؿ ــؿ، ؾقؽ ــذ أوٓدي، وأوٓده ــول: ظ ــق ؿ وف

 افتةـريؽ، ؾقلخذون عوفسقيي-

: وادراد عف: أكف إذا أوؿػ افقاؿـػ ظـذ جمؿقظـي وؿـّ م ععضـفؿ: ؾـبـ أ عؿــ ؿ مـف تؼدُؿ ,2

 افقاؿػ، ويعطك ـػويتف، ثؿ إن ؾضؾ صـلء أظطل مـ عع ه-

 هذا افبقً وؿػ ظذ أوٓدي، ويؼّ م ادحتوج، أو يؼ م ضوفى افعؾؿ-َهالف: 

 عؾؿ ظذ ؾالن-أو: هذه افعامرة وؿػ ظذ ضالب افعؾؿ، ويؼ م مـ يطؾبقن اف

 ؾقعؿؾ عةـرضف، ويعطك مـ ؿ مف ؿبؾ ؽرهؿ-

   (.وِ د  ذلؽققلف: )

مثوفف: هذا افبقـً وؿـػ ظـذ وفـ ي زيـ : ؾقعطـل زيـ ًا، دون   د اجلؿع، وهق اإلفراد: ,3

 عؼقي إوٓد-

مثوفف: هذا افبقً وؿػ ظذ أوٓدي، ويمخر مــ هـق خـورج   د التؼدُؿ، وهق التلخر: ,4

 يتؽوشؾ يف افصالة، أو افػوشؼ: ؾـب أ عوٕوفغ، ثؿ إن ؾضؾ صـلء ؾفق فؾؿمخر- افبؾ ، أو مـ

                                 
 -شبؼ ترجيف (1)
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فققلف: ) َِ    (.واظتباِر َوْصٍػ، وَظَد

: هذا افبقً وؿػ ظذ أوٓدي حػوظ افؼرآن: ؾقؽقن افقؿػ خوصـًو َهالف: اظتبار وصػ ,5

 عوحلػوظ، أو ظذ افصوحلغ مـ اجلران، ؾفق خوص هبؿ دون افبؼقي-

 : هذا افبقً وؿػ ظذ أوٓدي دون لورك افصالة مـفؿ-َهالف: ظدَف ,6

   (.وترتقٍ  ققلف: )

: مثوفف: هذا افبقً وؿػ ظـذ زيـ ، ثـؿ ظؿـرو، ؾقؽـقن أوًٓ فزيـ ، ثـؿ إذا مـوت الستق  ,7

 أظطل ظؿرًا-

 أو ظذ أوٓدي، ثؿ أوٓدهؿ: ؾـعطل أوٓده، ؾنذا مولقا مجقعًو أظطقـو أوٓدهؿ-

   .(وَكَظرٍ ققلف: )

 وادراد عف افقـقؾ ظذ افقؿػ- الـظر: ,8

 هذا افبقً وؿػ ظذ أوٓدي، وافـوطر هق أخل ؾالن- َهالف:

   (.وغِر ذلؽققلف: )

 أي: ؽر مو شبؼ مـ صـروط افقاؿػ، ومو ذـر مو هل إٓ أمثؾي-

أن افقؿػ ظؼ ، وافعؼـقد هلـو صــروط، وادسـؾؿقن ظـذ صــروضفؿ، ؾـنذا اصـسط  :والعؾ  ♦

 ظؿؾـو عةـرضف، مو مل يؽـ لرمًو- صـروضوً 

مهاققلف: ) َكُر، وِ دُّ ، والذَّ ْط اْشَتَقى الغـلُّ ْشَسِ َُ    (.فنْن َمْضَؾَؼ و  

إذا أوؿػ افقاؿػ ظذ مجوظٍي: ـلوٓده، أو أؿورعف، أو ضالب افعؾؿ يف هذا ادسج ، ومل يؼقـ ، 

 ، وؾؼراءهؿ، ذـقرهؿ وإكوثفؿ-ظؾقفؿ: أؽـقوءهؿ ؾ يف افقؿػ ـؾ هذه افػ ي ادقؿقفؾنكـو ك خ

 : أكف ٓ يقج  مو يؼتضـل افتخصـقص مـ: صـرط، أو وصػ، ؾـبؼقف ظذ ظؿقمف-والعؾ  ♦
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ِِ ظؾقفققلف: )    (.والـَظُر لؾؿققق

 فنكف ٓ َيؾق َـ حالتغ:إذا وؿػ وؿػًو ومل يعغ فف كوطرًا، 

ــف : ـودســوج ، وضــالب افعؾــؿ، وكحــقهمن ُؽــقن الققــػ ظــذ جفــ  ظاَــ  ,أ ؿ، ؾــوفـظر ؾق

 فؾحوـؿ، وفف أن يستـقى-

 * وهذا مو لتقٓه أن: وزارة افةمون اإلشالمقي وإوؿوف-

: ـام فـق وؿـػ ظـذ مجوظـي لصـقرة: ـجراكـف، أو أؿورعـف، أو من ُؽقن ظذ جف  خاص  ,ب

 أظاممف، أو وؿػف ظذ زي ، وظؿرو، أو ظذ أوٓده-

 مـ افقؿػ-* ؾوفـظر يؽقن فؾؿقؿقف ظؾقفؿ عؼ ر حصتفؿ 

وإن َوَقَػ ظذ َوَلِده، مو َوَلـِد غـِره، َـؿ ظـذ ادسـاكِغ: ففـق لَقَلـِده الـذكقِر، واإلكـاِث ققلف: )

ـَقٍَّ ، دوَن َـاتِف َُ ِ ، َؿ َوَلَد  َُّ    (.َالسِق

 فؿـ ُدخؾ يف ذلؽ؟إذا أوؿػ اإلكسوُن ظذ أوٓده، أو أوٓد ؽره، 

 :ي خؾ ؾقفو افذـقر، واإلكوث-  القلد 

: ؾقؽــقن افقؿــػ ٕوٓده، ذـــقرًا، وإكوثــًو، ثــؿ إذا ذهــى أوٓده ؾقـتؼــؾ إػ هــذا وظــذ •

 أوٓدهؿ-

 :وفؽـ ثؿي أمران 

 - ٓ يـتؼؾ إػ أوٓد افبـوت، إكام إػ أوٓد إوٓد ؾؼط-1

 أن أوٓد افبـوت مـ ذوي إرحوم-  :والعؾ  ♦

 يف إوٓد-وإمجوع افعؾامء ؿوشؿ ظذ أن أوٓد افبـوت ٓ ي خؾقن 

هذا افبقً وؿـٌػ ظـذ أوٓدي، ثـؿ أوٓدهـؿ،  َؼقلف َهًل:* فؽـ فق أكف أدخؾفؿ يف افقؿػ، 

 وي خؾ أوٓد افبـوت: ؾناؿ ي خؾقن- 

 وـذفؽ فق وج ت ؿريـي ل ل ظذ إدخوهلؿ ؾق خؾقن-
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- إذا حؽؿــو عـلن أوٓد إعـــوء يـ خؾقن، ؾــال كـتؼـؾ إفــقفؿ حتـك يـتفــل مجقـع إوٓد مـــ 2

 فبطـ إول-ا

: مـوت افقاؿـػ ظــ مخسـي أوٓد، ؾـامت أرععـي، وعؼـل واحـ : ؾـوفقؿػ فؾقاحـ ، وٓ فؿهلً 

 كـتؼؾ ٕعـوء إعـوء حتك يؿقت-

 وهذا مو يسؿك عسلقى عطـ ظذ عطـ، ٓ ؾرد ظذ ؾرد-

تِف لُصْؾبِفققلف: ) َُّ    (.ك  لق قاَل: ظذ َوَلِد َوَلِده، وُذر 

  وف ي فصؾبل وذريتف: ؾق خؾ يف ذفؽ أوٓد افبـغ، شقاًء ــوكقا إذا ؿول: هذا وؿػ ظذ وف

 مقجقديـ حول افقؿػ أو ٓ، دون أوٓد افبـوت، ؾناؿ ٓ ي خؾقن إٓ عـٍص ظؾقفؿ، أو ؿريـي-

أن أوٓد افبـوت فقسقا ذريتـف فصـؾبف، عـؾ ذريتـف فبطــف: ٕن افقفـ  يؽـقن يف عطــ : والعؾ  ♦

 ؿق هو عقف ه فصؾبف-إكثك، وصؾى افرجؾ، وهق هـو 

ـِل ُفلٍن اْخُتصَّ َُذكقِرهؿققلف: ) ََ ـِقِف، مو  ََ    (.ولق قاَل: ظذ 

، أو ظذ عـل ؾالن، ؾنن افقؿػ يؽقن خمتصًو عذـقرهؿ-   إذا ؿول: هذا وؿٌػ ظذ عـلَّ

 أن هذه دٓفي افؾغي، أن افبـغ خوصي عوفذـقر- :والعؾ  ♦

َـّ َـ غِرهؿإٓ من ُؽقكقا َقبقؾً  فَقدخُؾ ققلف: )    (.فقف الـساُل دوَن موٓدِه

فق ؿول هذه افؾػظي: )هـذا افقؿـػ ظـذ عــل ؾـالن(: ويؼصـ  عـف ؿبقؾـي ــذا، ؾنكـف يـ خؾ ؾقـف 

 رجوهلؿ، وكسوؤهؿ-

أن افعرف أكف ؿ  يطؾـؼ ظـذ افؼبقؾـي )عــق ؾـالن(، واشـؿ افؼبقؾـي يةـؿؾ ذـقرهـو،  :والعؾ  ♦

 وإكوثفو-

قؾـي مــ ؽـرهؿ: ٕاـؿ فقسـقا مــ افؼبقؾـي، عـؾ مــ ؿبوشـؾ * فؽـ ٓ يـ خؾ أوٓد كسـوء افؼب

 أخرى-
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ه وَجـد  ققلف: ) َكَر وإُكَهـك َــ موٓدِه، وموٓدِ مَقـف وَجـد  ْشَؿُؾ الذَّ َُ ف 
َِ والَؼراَُ  وَمهُؾ َقتِف وَقْق

   (.مَقفِ 

فنكـف إذا وؿػ اإلكسـون وؿػـًو وؿـول: وؿـٌػ ظـذ ؿراعتـل، أو ظـذ أهـؾ عقتـل، أو ظـذ ؿـقمل- 

 خؾ فقف حقـفا:ُد

 افذـقر واإلكوث مـ أوٓده- ,1

 افذـقر واإلكوث مـ أوٓد أعقف، وهؿ إخقاكف- ,2

 أوٓد ج  أعقفـ وهؿ أظامم أعقف- ,4أوٓد ج ه، وهؿ أظاممف-  ,3

حــغ أراد أن يعطــل ؿراعتــف مـــ شــفؿ ذوي افؼرعــك مل جيــووز عـــل  ^أن افـبــل  :والــدلقؾ ♦

 هوصؿ، وهؿ أعـوء جّ  أعقف-

َـّ ُظِؿَؾ  اـوإن ُوِجَدْت َقرُـٌ  َتؼَتِض ) ققلف: اهَنُ ََ   (.ل إرادَة اإلكاِث، مو ِحْر

إذا وج ت ؿريـي يف صـقغي افقؿـػ لؼتضــل أن اإلكـوث يـ خؾـ يف افقؿـػ، أو حُيـَرمـ: ؾنكـف 

 يعؿؾ هبو-

: هـذا افبقـً وؿـػ ظـذ أوٓد زيـٍ  ادجوهـ يـ يف شـبقؾ اهلل: ؾفـذه ؿريــي ظـذ أن َهال ذلـؽ

 وث ٓ ي خؾـ-اإلك

هـذا افبقـً وؿـٌػ ظـذ أوٓدي، وُيؼـ م افـذـقر: ؾفـذه ؿريــي ظـذ إرادة دخـقل  َهـال آخـر:

 اإلكوث-

ـُ َحْص ققلف: )
ؿؽِ ُُ    (.ُرهؿ َوَجَ  تعؿقُؿفؿ والتساويـوإن َوَقَػ ظذ مجاظٍ  

إذا وؿـػ ظــذ مجوظـي لصــقرة: ــلوٓده، أو أوٓد أخقــف، أو ضـالب افعؾــؿ يف هـذه افؼريــي، 

 ق ذلؽ، فنكف ُي :وك 

 : ؾق خؾ يف افقؿػ ـؾ أصحوب هذا افقصػ-تعؿقؿفؿ- 1

 يف افؼسؿي: ٕن افؾػظ يؼتضـل ذفؽ- التساوي َقـفؿ- 2
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   (.وإٓ جاَز التػضقُؾ، وآقتصاُر ظذ َمَحِدهؿققلف: )

ـام فق وؿػ ظـذ ؿبقؾـي ــذا، أو ظـذ ضـالب ,إذا ـون افقؿػ ظذ مجوظي ٓ يؿؽـ حصـرهؿ 

ــؽافعؾــؿ يف ا ــي وكحــق ذف ؾحقـفــو: جيــقز لػضـــقؾ ععضــفؿ ظــذ ععــض، ويراظــك إحــؼ  ,دـطؼ

 وإحقج-

 وجيقز أيضًو آؿتصور ظذ ععضفؿ دون افبعض أخر-

أكـف دـو مل يؿؽــ حصــرهؿ مل جيـى حقـفـو افتعؿـقؿ، وٓ افتسـقيي عقــفؿ، ودَـو جـوز : والعؾ  ♦

 حرمون ععضفؿ جوز لػضـقؾ ععضفؿ ظذ ععض-

 -لةفٍ يؽقن كظر افـوطر ظذ افقؿػ كظر مصؾحي، ٓ كظر  فؽـ يـبغل أن
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 ْلاااااافص

 :قال ادملػ 

ْصـ] ُُ بـاُع إٓ من َتَتَعطَّـَؾ َـافُِعـف، و ُُ ْهؾِـف، ـوالَقْقُػ ظؼٌد ِٓزٌم ٓ َُيقُز َفْسُ ف، وٓ  َِ َؿـُـف يف  ََ  َِ َر

ْسِجٌد وآلُتف وَا َفَضَؾ ظـ حاجتِف: جاَز َصـ ََ سـجٍد آَخـَر، والصـَدَقُ  َـف ظـذ ُفؼـراِل  ْرُففـولق مكف  ََ إػ 

 .[ادسؾؿغَ 

   (.والَقْقُػ ظؼٌد ِٓزٌم ٓ َُيقُز َفْسُ فققلف: )

افقؿػ مـ افعؼقد افالزمي، ؾبؿجرد أن حيصؾ عصــقغتف افؼقفقـي، أو افػعؾقـي، ؾنكـف يـػـذ، وٓ 

 جيقز ؾسخف، وافرجقع ظـف-

أخرجـف هلل، ؾـال جيـقز افرجـقع ؾقـف: ـوهلبـي، ــام يف أكف عو أخرجف اإلكسون هلل، ومو : والعؾ  ♦

َُعقُد يف قِق ِفِ »احل يٌ:  ِؼلُل، َؿ  َُ «العائُد يف هبتِِف كالؽؾِ  
(1)

- 

باُع إٓ من َتَتَعطََّؾ َـافُِعفققلف: ) ُُ    (.وٓ 

 أكف ٓ يبوع، وفق ـون يف عقعف مصؾحي، مو دامً مـوؾعف مل لتعطؾ- إصؾ يف الققػ

ُف ٓ ُباُع مصُؾفا، وٓ َُقَهُ ، وٓ ُقَرُث »: ٌ ظؿر ح ي :والدلقؾ ♦ «مكَّ
(2)

- 

 مـع مـ عقع افقؿػ، وهذا مطؾؼ- ^أن افـبل  :آشتدٓل ووجف ♦

ـو َثـاَلَث ِموَشـِي ِديـَـوٍر،  وح يٌ اعـ ظؿر  ـُ اْفـَخطَّوِب َكِجقبًو َؾَلْظَطك هِبَ ؿول: َأْهَ ى ُظَؿُر ْع

ـو َثـاَلَث ِموَشـِي ِديـَـوٍر، َأَؾَلعِقُعَفـو  ، َؾَؼوَل:^َؾَلَلك افـَّبِلَّ  ًُ هِبَ ًُ َكِجقبـًو َؾَلْظَطْقـ َيـو َرُشـقَل اهللِ، إيِن  َأْهـَ ْي

ي عَِثَؿـَِفو ُعْ كًو؟ َؿوَل:  اَها»َوَأْصَسِ َُّ ، اْكَ ْرَها إِ َٓ»(3)- 

                                 
 -مـ ح يٌ اعـ ظبوس (1622)ومسؾؿ  (،2589)أخرجف افبخوري  (1)

 -(1632)مسؾؿ و (،2772)أخرجف افبخوري  (2)

واحل يٌ إشـوده ضعقػ، ضعػف إفبوين  (-396. 5)ومـ ضريؼف افبقفؼل يف افؽزى  (1756)أخرجف أعق داود  (3)

هذا ٕكف ـون  :,عع  ذـر احل يٌ ,ثؿ إن ادـع ـون ٕكف ه ي لعّغ، ؿول أعق داود (399)يف ضعقػ أ  داود 

 -أصعرهو
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 ٓ يستب ل-ظـ عقعفو، واشتب اهلو علـثر مـفو ظ دًا، ؾؽذا افقؿػ ٓ يبوع، و ^ؾؼ  اوه افـبل 

: فق ــون افقؿـػ عقتـًو يـمجر ععةــرة آٓف ريـول، ثـؿ كزفـً ؿقؿتفـو إػ أن لـمجر هذا وظذ •

 -(1)علفػ، ؾال يبوع

«ٓ ُباع مصؾفا...»ؿول فف يف افقؿػ:  ^أن افـبل  ح يٌ ظؿر  :والدلقؾ ♦
(2)

- 

مـودام ؾقـف فؽـ يستثـك مـ ذفؽ حوفي: وهل ظـ مو لتعطؾ مـوؾعف عوفؽؾقي، ؾقجـقز عقعـف- أمـو 

 ؾال يبوع- ,وفق يسـرة,مـػعي 

ُُْص ققلف: ) ْهؾِفـو َِ َؿـُف يف  ََ  َِ    (.َر

 إذا جوز عقع افقؿػ عام شبؼ ؾنكف يصـرف ثؿـف يف وؿٍػ ُعَوثٍؾ فف-

 : ٕكف أؿرب إػ ؽرض افقاؿػ-والعؾ  ♦

ْسِجٌد ققلف: ) ََ    (.ولق مكف 

ؾقجقز عقعـف، وعقـع  ,رلف مثالً علن هجرت حو,أي: وفق ـون افقؿػ مسج ًا ؾتعطؾً مـوؾعف 

 وكص ادملػ ظـذ ادسـجد: آفتف مـ اخلةى افذي ؾقف، وإعقاب، وافـقاؾذ، وإجفزة، وكحقهو-

 ٕن ععض افعؾامء اشتثـقا ادسج ، ؾؼوفقا: ٓ يبوع، وفق لعطؾً مـوؾعف-

سـجٍد آَخـَر، والصـَدقَ ـوآلُتف وَا َفَضـَؾ ظــ حاجتِـف: جـاَز َصـققلف: ) ََ ُ  َـف ظـذ ُفؼـراِل ْرُفف إػ 

   (.ادسؾؿغَ 

آفي ادسج  افذي لعطؾً مـوؾعف ومو عـل عف، ومو ؾضؾ ظــ حوجـي ادسـج  افؼـوشؿ، جيـقز أن 

 يصـرف إػ مسج  آخر- 

أن صــقبي عــ ظـثامن ــون يتصـ ق عخؾؼـون افؽعبـي، وأن ظوشةـي أمرلـف » مـو ورد:: والدلقؾ ♦

 وٕن هذا أؿرب إػ مؼصقد افقاؿػ- -(3)«عذفؽ

                                 
 :ؾنكف جيقز عقعف، وؿول عف ععض احلـوعؾي، واختوره ،ذا ـوكً مصؾحي عقعف أرج أكف يـظر فألصؾ ، ؾن :افؼقل افثوين (1)

 -اعـ لقؿقي

 (1632)ومسؾؿ  (،2772)أخرجف افبخوري  (2)

 -، وإشـوده ضعقػ(159.5) لأخرجف افبقفؼ (3)
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 :قال ادملػ 

ُع ََتؿؾقِؽ َالِف ادعؾقِم ادقجـقدِ يف حقاتِـف غـَره، فـنن َصـ] عؾقَـًا ـوهل: التََّزُّ ََ َرَط فقفـا ِظَق ـًا 

َر ِظْؾُؿف. وَتـَْعِؼـُد َاإلُيـاِب، والَؼبـقِل، و َُِصَُّّ جَمفقًٓ إٓ َا َتَعذَّ ظؾقفـا، عاضاةِ الدالَّـِ  اْلــؿُ فَبْقٌع، وٓ 

َرَم َغرَُؿـف  َْ ـ َم ََ ف. و ََ ؼا ََ ؼقُم  َُ تَِّفٍ ، ووارُث القاهِ   َُ وَتْؾَزُم َالَؼبِض َنذِن واهٍ ، إٓ َا كان يف ُِد 

ْؼَبْؾ. وَُيقُز ِهبُ  كـؾ  ظـٍغ  َُ ُتف، ولق    ََّ
ِرَئْ  ذِ ََ بِ  مو ك ِقها:  ـِف ََؾْػِظ اإلحلِل مو الصَدَقِ  مو اهْلِ ُْ َـ َد

ْؼَتـَكُتباُع وَكؾ ُُ   ٍ-] 

 ذـر ادمفػ يف هذا افبوب أحؽوم ـٍؾ مـ اهلبي، وافعطقي-

 -,مروره: أي,مـ هبقب افريوح  واهلب  لغ :

 -غرهافتزع عتؿؾقؽ موفف ادعؾقم ادقجقد يف حقولف  رظًا:ـوص

 افةـلء ادعطك- لغ : والعطق :

 ظًو يف مرض ادقت-أن يّؿؾؽ موفف ادعؾقم ادقجقد يف حقولف صخصًو آخر لز رظًا:ـوص

 فالػرق َقـف :  •

 لزع عودول حول افصحي- من اهلب :

 لزع عودول حول مرض ادقت- والعطق :

 لزع عودول عع  ادقت- والقصـق :

 وع أ ادمفػ يف افؽالم أوًٓ ظذ اهلبي-

 :واإلمجاع والسـ ، الؽتاب،: اهلب  يف إصؾ ♦

 -  (1)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)ؿقفف:  فؿـ الؽتاب:- 1

                                 
  (-59)أيي  ،إحزاب (1)
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َُعـقُد يف »مرؾقظًو:  ح يٌ اعـ ظؿر  وَـ السـ :- 2 ِؼـلُل، َـؿ  َُ العائُد يف هبتِِف كالؽؾـِ  

«قِق ِفِ 
(1)

 رظقي اهلبي-ـ، ؾ ل ذفؽ ظذ ص

 مـعؼ  ظذ مةـروظقتفو يف اجلؿؾي- واإلمجاع:- 3

ُع ََتؿؾقِؽ َالِف ادعؾقِم ادقجقدِ يف حقاتِف غَرهققلف: )  (.وهل: التََّزُّ

 لعريػ اهلبي صـرظًو- هذا

ٓعـ  أن يؽـقن افقاهـى مــ أهـؾ افتـزع، وهـق: ادؽؾـػ، احلـر، افرصــق ،  (:التزعوققلف: )

 ؾخرج افصبل، وادجـقن، وافرؿقؼ، وافسػقف-

يي، ٕاو إعوحي، وفقسً متؾقؽًو- (:َتؿؾقؽوققلف: )  خرجً افعور 

 ظؾقفو- ؾقخرج هبي ادجفقل، ويلا افؽالم (:َالف ادعؾقموققلف: )

 خيرج موفف ادع وم- (:ادقجقدوققلف: )

 خيرج افقصـقي: ٕاو لزع عودول عع  ادقت-  (:يف حقاتفوققلف: )

 :وَـ هذا التعرُػ ُتبغ من اهلب  ُشسط هلا صـروط 

، احلــر، ,افبــوفغ افعوؿــؾ,أن لؽـقن مـــ جــوشز افتصــرف: وجــوشز افتصـــرف هــق ادؽؾـػ ,1

 افرصـق - 

 فصبل ادؿقز، وافسػقف: ٓ لص  هبتفؿ إٓ يف إمقر افقسـرة ظرؾًو- ؾو :هذا وظذ •

 وأمو ادجـقن، وافطػؾ ؽر ادؿقز، ؾال لص  أع ًا-  ,

 وأمو افرؿقؼ ؾال لص ، إٓ عنذن شـق ه- ,

 أن يؽقن ادقهقب معؾقمًو مقجقدًا: فقخرج ادع وم، وادجفقل- ,2

 -(2)أن يؽقن ادقهقب عو يبوح عقعف ,3

                                 
 -مـ ح يٌ اعـ ظبوس (1622)ومسؾؿ  (،2589)أخرجف افبخوري  (1)

 -أو ٓ ،شقاء أعق  عقعف ،أكف ٓ يةسط ذفؽ، عؾ يةسط أن يؽقن عو يبوح كػعف :افثوين ظـ  احلـوعؾيافؼقل  (2)
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أن لؽــقن اهلبــي مـجــزة: ؾــال لصــ  اهلبــي ادعؾؼــي، وـــذا ادمؿتــي، وشـــتلا اإلصــورة هلــذه  ,4

 ادسلفي-

عؾقًَا فَبْقعٌ ـفنن َص ققلف: )  ََ  (.  َرَط فقفا ِظَق ًا 

 إذا وهى زيٌ  ظؿرًا ِهَبًي، واصسط ظؾقفو ظقضًو معؾقمًو مؼوعاًل هلـو، ؾناـو لصــر عقعـًو ٓ هبـي-

ب عةـرط أن هتبــل ـتوعـًو، أو عةــرط أن لعطقــل مخســغ ريـوًٓ وكحـقه، وهبتؽ افؽتو َهال ذلؽ:

 ؾنن هذه أن فقسً هبي، عؾ هل عقع- 

 : أاو أصبحً متؾقؽًو ععقض، وهذا هق افبقع، ـام فق ؿول: مؾؽتَؽ هذا ع رهؿ-والعؾ  ♦

قفـو ؾـةسط هلو مو كةسط فؾبقع، ؾالعـ  أن يؽـقن افعـقض معؾقمـًو، وجيـرى ؾ :هذا وٕجؾ •

 خقور افةـرط، وادجؾس، وافرّد عوفعقى، وكحق ذفؽ-

َُِصَُّّ جَمفقًٓ ققلف: )  (.  وٓ 

ٓ لص  هبي ادجفقل، ـام فق ؿول: وهبتؽ احلؿؾ يف عطـ كـوؿتل، أو افؾـبـ يف افضــرع، أو مـو 

 يف جقبل-

 أن اهلبي ظؼـ ، ويةـسط يف افعؼـقد افعؾـؿ، ؾؽـام أن ادجفـقل ٓ يصـ  عقعـف، ؾؽـذا: والعؾ  ♦

 هبتف-

َر ِظْؾُؿفققلف: )  (. إٓ َا َتَعذَّ

 مو لعذر ظؾؿف، ؾتص  هبتف، وفق مع اجلفوفي- :ادجفقل َـ ُستهـك •

 -(1)صـريؽون اختؾط موهلام ؾقهى أح مهو فمخر كصـقبف َهالف:

                                 
ٕكف مـ ظؼقد افتزظوت افتل يؼص  هبو  :أو مل يتعذر ،أن هبي ادجفقل لص ، شقاء لعذر افعؾؿ عف :افؼقل افثوين (1)

 ،وإمو ؽوكؿ، وهق ؿقل ادوفؽقي ،هق إمو شوملواإلحسون، وادقهقب فف ٓ ضـرر ظؾقف وٓ ؽرر، عؾ ،اإلرؾوق

 -واختقور اعـ لقؿقي



  

 
 ال قاااااااااااااااا كتاااااااااااااااا   

 
461 

 (.  وَتـَْعِؼُد َاإلُياِب، والَؼبقلِ ققلف: )

  :لـعؼ  اهلبي علمقر 

 والؼبـقل: : افؾػظ افصودر مـ افقاهى، أو مـ يؼقم مؼومف-واإلُياب: َاإلُياب والؼبقل ,1

 افؾػظ افصودر مـ ادقهقب فف-

: أن يؼــقل افقاهـى: وهبتـؽ ثــق ، ويؼـقل ادقهـقب فــف: ؿبؾـً، أو رضـــقً، صـقرة ذلـؽ

 وكحقه-

 (.  عاضاةِ الدالَِّ  ظؾقفااْلـؿُ وققلف: )

قَب فـف، ؾلخـذهو عـال لؾػـٍظ عنجيـوب، : ـام فق أظطك افقاهُى ادقهادعاضاة الداّل  ظذ اهلب  ,2

 وٓ ؿبقل، ؾُقعتز أمرًا لـعؼ  عف اهلبي-

 -(1)أن اهلبي متؾقٌؽ، ؾتجى عوإلجيوب، وافؼبقل، وادعوضوة: ـوفبقع :والعؾ  ♦

 (.  وَتْؾَزُم َالَؼبِض َنذِن واهٍ  ققلف: )

يؼـبض، ؾؾؾقاهـى اهلبي لص  عوفعؼ ، فؽـفو ٓ لؾـزم إٓ عـوفؼبض، ؾـام دام أن ادقهـقب فـف مل 

 افرجقع، وادقهقب فف ٓ يؼبض إٓ عنذن افقاهى-

ؿول زي  فعؿرو: هذه افسـقورة وهبتـؽ إيوهـو، ؾؼـول: ؿبؾـً، ومّؽــف مــ أخـذهو،  َهال ذلؽ:

 ؾلخذهو، ؾؾقس فزيٍ  عع  ذفؽ أن يرجع يف اهلبي- 

 أمو مودام أكف مل يؼبضفو ؾؾف أن يرجع، وـذا فق ؿبضفو ع ون إذن افقاهى- ,

ْؽـٍر َكـاَن َكَ َؾَفـا ُجـَذاَذ ِظْشـ»: حـ يٌ ظوشةـي  دلقؾ:وال ♦ ََ ـا  ََ الِـِف ـمنَّ َم ََ ـْ  ـ َِ ـَ َوْشـؼًا  ِرُ

ـْـِؽ، َوٓ َمَظـزُّ ـَِاْلَعالَِقِ ، َفَؾ َّ َحَض  َِ ْعـِدي  ََ ـَ الـَّاِس َمَحـ ُّ إيَِلَّ ِغـًـك 
َِ ا  ََ ـَقَُّ ،  َُ ا  َُ َرْتُف اْلَقَفاُة، َقاَل: َواهللِ 

                                 
اعـ  :أو مساٍخ، واختوره ،متعوؿى ،أو ؾعؾ ،أن ظؼ  اهلبي لـعؼ  عؽؾ مو دل ظؾقف افعرف مـ ؿقل :افؼقل افثوين (1)

 -لقؿقي
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ايِل ُجَذاَذ ِظْش َظَعَّ فَ  ََ ـْ 
َِ ـِْؽ، َوإيِن  ُكـُْ  َكَ ْؾُتِؽ  َِ ـَ َوْشؼًا، َفَؾْق ُكـِْ  َجَذْذتِقِف، َواْحَتْزتِقـِف َكـاَن ـْؼرًا  ِرُ

َ  ُهَق َمُخقِ ، َوُمْخَتاِ ، َفاْقِسُؿقُه َظَذ كَِتاِب اهللِ  اُل َواِرٍث، َوإِكَّ ََ َ  ُهَق اْلَقْقَم   -(1)«َلِؽ، َفنِكَّ

ْرِجـُع يِف »ح يٌ اعـ ظبوس مرؾقظًو:  ,2 َُ ُعـقُد يِف ِهَبتِـِف َكالَؽْؾـِ   َُ ْقِل: الَِّذي  َهُؾ السَّ ََ َلْقَس َلـَا 

«َقْق ِفِ 
(2)

. 

ؾوفذم إكام وؿع ظذ مـ أخرج اهلبي مـ مؾؽف، وأؿبضـفو ادقهـقب، ؾـنن مل يؽــ أخرجفـو، ومل 

 -(3)يؼبضفو ادقهقب، ؾؾق رجع افقاهى دو صوعف افؽؾى

تَِّفٍ  ققلف: ) َُ  (.  إٓ َا كان يف ُِد 

مو إذا ـوكً اهلبي يف ي  ادقهقب فف، ــام فـق ــون افؽتـوب مـثاًل * اشتهـك َـ ادسلل  الساَؼ : 

يف ي  ظؿرو أخذه مـ زيٍ  ظوريي، أو وديعي، أو ؽصبًو، ؾقهبف زيـ  افؽتـوب، ؿـوشاًل: افؽتـوب افـذي 

 يلخذه مـف، ثؿ يؼبضف إيوه مرة أخرى- ظـ ك ؿ  وهبتف فؽ، ؾحقـفو ٓ حوجي إػ أن 

 : ٕن ؿبضف مست ام، ؾلؽـك ظـ آعت اء-والعؾ  ♦

فققلف: ) ََ ؼا ََ ؼقُم  َُ  (.  ووارُث القاهِ  

إذا مــوت افقاهــى ؿبــؾ أن َيْؼــبِض ادقهــقب فــف اهلبــي، ؾــنن وارثــف يؼــقم مؼومــف يف اإلذن 

وظـ م افرجـقع- وهـذا مبــل ظـذ  عوإلؿبوض، وظ م اإلذن، ويف افرجقع عوهلبي مـودام ؿبـؾ ؿبضـفو،

 ادسلفي افسوعؼي وهل: أن افؼبض صـرط فؾزوم اهلبي-

فق أن زي ًا وهى شـقورلف فعؿرو، ومل يؼبضـفو ععـ ، ثـؿ مـوت زيـ ، ؾنكـف ــام أن  :هذا وظذ •

 فزي  افرجقع يف هبتف مودام ؿبؾ افؼبض، ؾؾقرثتف ـذفؽ افرجقع-

                                 
  -وإشـوده صحق  (898)أخرجف موفؽ يف ادقضل  (1)

 (-1622)ومسؾؿ  (،2622)أخرجف افبخوري  (2)

 -أن اهلبي لؾزم عؿجرد افعؼ ، وفقس فؾقاهى عع  ذفؽ افرجقع :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (3)
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: ^ؾ فقارث افقاهى ـغرهو مـ احلؼـقق: فؼقفـف ٕن اهلبي حؼ مـ احلؼقق، ؾتـتؼ :والعؾ  •

ـْ َتَرَ  َحؼًا فؾَِقرَتِف» َ»(1)- 

ُتـف، ققلف: ) ََّ
ِرَئـْ  ذِ ََ بـِ  مو ك ِقهـا:  ـِف ََؾْػـِظ اإلحـلِل مو الصـَدَقِ  مو اهْلِ ُْ َرَم َغرَُؿف َـ َد َْ ـ َم ََ و

ْؼَبْؾ  َُ  (.  ولق   

و، ؾنن ذمي ادـ يقن لـزأ، وفـق مل حقمهإذا أعرأ صوحى اف يـ ؽريؿف عؾػظ اهلبي، وافص ؿي، وك

 يؼبؾ إشؼوط اف يـ-

زي  يري  مـ ظؿرو مبؾغ أفػ ريول ديـًو، ؾلعرأ زيٌ  ظؿرًا مــ افـ يـ عـلن ؿـول:  صقرة ادسلل :

أكً عريء مـ إفػ، أو ؿول: أحؾؾتفو فؽ، أو وهبتؽ إيوهو، أو لص ؿً هبو ظؾقـؽ، إن ــون مــ 

 أهؾ افص ؿي-

 لؽقن عري ًي مـ إفػ، وفق مل يؼبؾ هذا اإلشؼوط-إن ذمي ظؿرو  فقؼقل:

أكف إشؼوط حؼ، ؾؾؿ كحتٍ ؾقـف فؾؼبـقل: ــوفعتؼ، ؾؾـق أن افســق  أظتـؼ رؿقؼـف ؾـال : والعؾ  ♦

 حيتوج إػ أن يؼبؾ افرؿقؼ هذا اإلظتوق-

مـو إذا ــون ادقهـقب فـف يؾحؼـف ضــرر هبـذا اإلشـؼوط، ؾالعـ  مــ  * لؽـ ُستهـك َـ ذلـؽ:

 ؿبقفف حقـفو-

ْؼَتـَكققلف: ) ُُ  (.  وَُيقُز ِهبُ  كؾ  ظٍغ ُتباُع وَكؾٍ  

أن ـؾ مو جوز عقعف جوزت هبتـف، وــذا افؽؾـى افـذي جـوز اؿتــوؤه،  الضاَط فق  تصَّ هبتف:

 بقز هبتف-

                                 
ـتوب  (2268)احل يٌ هبذا افؾػظ يست ل عف افػؼفوء احلـوعؾي، ومل أؿػ ظؾقف هبذا افؾػظ، وفؽـ أخرجف افبخوري  (1)

عوب مـ  ،ـتوب افػراشض (1619)، ومسؾؿ ظـ أ  هريرة  -عوب افصالة ظذ مـ لرك َديـوً  ،آشتؼراض

 -«مـ لرك موًٓ ؾؾقرثتف» :لرك موًٓ ؾؾقرثتف، عؾػظ
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لص  هبي ـؾ ظغ لبوع، وٓ لص  هبـي افعـغ افتـل ٓ جيـقز عقعفـو، ــام ٓ يبـوح  :هذا وظذ •

 ع ظي، وكحقهو- كػعف، مـ آٓت هلق، وـتى

 أن اهلبي متؾقؽ يف احلقوة، ؾصورت ـوفبقع يف ـقاو لص  ؾقام يص  ؾقف، وعوفعؽس- :والعؾ  ♦

وأمو افؽؾى ؾألن مـػعتف مبوحي، وادـع هق مـ عقعف، ؾوهلبـي فـقس ؾقفـو عقـٌع، ودؾـع فؾـثؿـ،  ,

 ؾجوزت ؾقف اهلبي-
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 ْلااااافص

 :قال ادملػ 

ى َرجـقٍع، مو زُـادةٍ، َُيُِ  التعدُُؾ يف ظَ ] ـَؾ َعَضـفؿ: َشـقَّ طِقَِّ  موٓدِه، ََؼْدِر إْرَِفـؿ، فـنن َفضَّ

ـَؽ  َتَؿؾَّ َُ ْلُخـَذ و َُ ْرِجَع يف ِهَبتِف اللزَـِ  إٓ إَب، ولـف من  َُ َبَتْ . وٓ َُيقُز لَقاهٍ  من  ََ فنن َاَت قبَؾف: 

ُض  َُ  َٓ ا  ََ اِل َوَلِده  ََ ـ 
َٓ ََيتاُجف، فنن تَ ـَِ ه، َو َِ يف َالِف ولق فق  َوَهَبف لف َبقٍع، مو ِظتـٍؼ مو إَـراٍل، ـَص رُّ رَّ

ْعـَده. ولـقس لؾقَلـِد  ََ ، َـؾ  َُِصـََّّ    : ْعَتـَزٍ َُ َؽف َؼـقٍل مو كِقَّـٍ  وَقـْبٍض  مو َمراَد َمْخَذه َقبَؾ ُرجقِظف، مو ََتَؾَّ

 َُ ـٍ وك ِقه، إٓ كَػؼَتف القاجبَ  ظؾقف، فننَّ لف  ُْ طاَلَبُ  مَقف ََد  .[طاَلَبَتف  ا، وَحْبَسف ظؾقفاَُ

 عغ ادمفػ يف هذا افػصؾ أحؽوم اهلبي فألوٓد-

 (.  َُيُِ  التعدُُؾ يف َظطِقَِّ  موٓدِهققلف: )

جيى ظذ إب وـذا إم أن يع فقا عغ أوٓدهؿ يف اهلبي، ؾـال يػضـؾقا أحـ ًا ظـذ أخـر يف 

 خر، أو يعطل اجلؿقع، فؽـ عتػووت-مؼ ار اهلبي، أو يف أصؾفو، علن يعطل أح ًا دون أ

ــُ  »ؿــول:  حــ يٌ افـــعامن عـــ عةـــر  :والــدلقؾ ♦ ــً ، َفَؼاَلــْ  َظْؿــَرُة َِـْ َمْظَطــايِن َمِب َظطِقَّ

ـْ  ^، َفـَلَتك َرُشـقَل اهللِ ^َرَواَحَ : َٓ َمْر ــك َحتَّـك ُتْشـِفَد َرُشـقَل اهللِ  ـ َِ ـِـل  َْ َفَؼـاَل: إيِن  َمْظَطْقـُ  ا

ْهـَؾ َهـَذا؟ َظْؿَرَة  َِ ا َرُشـقَل اهللِ، َقـال: َمْظَطْقـَ  َشـائَِر َوَلـِدَ   َُ َرْتـِل َمْن ُمْصِفَدَ   ََ َِـِْ  َرَواَحَ  َظطِقًَّ ، َفَل

ْغَ َمْوَٓدُِكْؿ، َقاَل: َفَرَجَع َفَردَّ َظطِقََّتفُ  ََ ُؼقا اهللَ، َواْظِدُلقا  «َقاَل: َٓ، َقاَل: َفاتَّ
(1)

- 

ُؼقا اهللَ، َواْظِدُلقا...»: ^أكف ؿول  :َـف الدٓل  ووجف ♦  ، وافع ل واجى-«اتَّ

 أمره عرد اهلبي، ـام ثبً ظـ  مسؾٍؿ علفػوظ متع دة، وهذا ي ل ظذ أاو مـفل ظـفو- ^ثؿ إكف 

شؿك ذفؽ جقرًا وؿول: أصف  ظذ هذا ؽري: ؾنين ٓ أصف  ظـذ جـقر، ؿـول اعــ  ^ثؿ إكف 

هذه ـؾفو أفػوظ صحقحي صـرحيي يف افتحريؿ، وافـبطالن مــ و»: ,عع  ذـر أفػوظ احل يٌ,افؼقؿ 

 -(2)«ظةـرة أوجف، لمخذ مـ احل يٌ

                                 
 (-1623)ومسؾؿ  (،2587)أخرجف افبخوري  (1)

  (-9.334)« ظقن ادعبقد وحوصـقي اعـ افؼقؿ» (2)
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 وٕن لػضـقؾ ععضفؿ يقرث افع اوة، وافؼطقعي، ؾؿـع مـف-

 * اشتهـك العؾ ل َـ وجقب العدل يف اهلب  َسللتغ:

ــف، ؾفــذه ٓ جيــى افعــ ل ؾقفــو، عــؾ ُيعطــك ـــؾ أحــ  مـــ إوٓد مؼــ ار حوج الـػؼــ : ,1 ت

 وافضوعط ؾقفو وجقد احلوجي-

ــاقغ ,2 ــا الب ــ  َر  ــ  إذا كاك ــع اهلب ــف مـ ـــ أجؾ ــذي م : ؾقجــقز ادػوضــؾي: ٕن افســبى اف

افتخصـقص وهق وؿقع افع اوة، وافةحـوء، وإيغـور افصـ ور ؿـ  اكتػـك، وٕن افعـ ل عقــفؿ حـٌؼ 

 هلؿ، وؿ  رضقا عنشؼوضف-

 ف  حؽؿ إم؟ل يف اهلبي مـ ِؿَبؾ إب، : ح يٌ افـعامن عـ عةـر ؾقف افع فنن قال قائؾ 

 :حؽؿفو ـوٕب يف وجقب افع ل يف اهلبي: ٕمريـ 

ْغَ َمْوَٓدُِكؿْ »- ظؿقم: 1 ََ ُؼقا اهللَ، َواْظِدُلقا   -«اتَّ

- وٕاو أح  افقاف يـ، ومو حيصؾ مـ ادحذور عتخصــقص إب فـبعض إوٓد، حيصـؾ 2

 ـذفؽ عتػضـقؾ إم-

 (.  إْرَِفؿ ََؼْدرِ ققلف: )

ـقػقي افتسقيي وافتع يؾ عـغ إوٓد يف اهلبـي لؽـقن عـلن جيعـؾ اهلبـي فؾـذـقر واإلكـوث عؼـ ر 

 -,أي: أكف فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ,إرثفؿ 

 والدلقؾ: ♦

گ گ گ ڳ ڳ )أن هذه ؿسؿي اهلل عقـفؿ، ؾجعؾ فؾذـر مثـؾ حـظ إكثقـغ:  ,1

 -(1)(ڳ ڳ ڱ ڱ

فق إذا لزوج ؾعؾقف افصـ اق، وافـػؼـي، وهؽـذا، ؾوحتـوج وٕن افذـر أحقج مـ إكثك، ؾ ,2

 فزيودة افعطوء-

                                 
 (-11)جزء مـ أيي  ،شقرة افـسوء (1)
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ى َرجقٍع، مو زُادةٍ ققلف: ) َؾ َعَضفؿ: َشقَّ    (.فنن َفضَّ

إذا ؾّضؾ إُب ععـض أوٓده عزيـودة ظطـوء، أو خـّص ععضـفؿ ععطـوء دون افبؼقـي، ؾعؾقـف أن 

 ولف محد ضرٍق َلَ :يتالف هذا اخلطل، 

يف هبتف ظذ وف ه: فقتالف مو وؿع مـ ظ م افع ل، وافرجـقع يف هـذه : علن يرجع الرجقع ,1

 احلوفي جيقز، وفقس هق مـ افرجقع يف اهلبي ادـفل ظـف-

 ، ؿول افـعامن: ؾرجع أ  ؾرّد لؾؽ افص ؿي-«فاردده»فبةـر عـ شع :  ^: ؿقفف والدلقؾ

 فقف ه- وٕن مول وف ه مول فف، ؾؾف افرجقع، وهق ٓ يتفؿ يف رجقظف ظـ هبتف

 علن يزي  ادػضقل يف افعطوء حتك يتسووى اجلؿقع-الزُادة:  ,2

 أن يرجع عوفزاش  يف اهلبي، أو يرجع يف هبي ادخصص ؾقؼسؿف عقـفؿ- ,3

أظطك زي ًا أفػغ، وظؿرًا وصوحلًو ـؾ واح  مـفام مخسامشي، ؾرجع عام ؾضـؾ ظــ  زيـ   َهالف:

 واح  كوفف مـ اهلبي أفػ ريول- عغ افبؼقي: فقتسوووا يف افعطوء، ؾقؽقن ـؾ

َبَتْ  ققلف: ) ََ    (.فنن َاَت قبَؾف: 

إذا ؾّضؾ افقاف  ععض أوٓده، أو خصفؿ هببي دون ؽـرهؿ، ثـؿ مـوت ؿبـؾ أن يسـت رك هـذا 

 إمر، ؾنن اهلبي لثبً فؾؿقهقب فف، وفقس فبؼقي افقرثي افرجقع- 

 -(1)أكف حؼ فألب لعؾؼ عامفف، ؾسؼط عؿقلف عؾ :وال ♦

ْرِجَع يف ِهَبتِف اللزَِ  إٓ إَب : )ققلف َُ    (.وٓ َُيقُز لَقاهٍ  من 

 :افقاهى إذا وهى ؾال خيؾق مـ حوفتغ 

: : حـ يٌ اعــ ظبـوس والـدلقؾ: ؾؾـقس فـف افرجـقع ظــ اهلبـي: من ُؽقن غر القالد ,أ

 -(2)«اْلَعائُِد يِف ِهَبتِِف، َكالؽؾ  ُؼلل، َؿ ُعقد يِف َقْق ِفِ »

                                 
قهقب فف أن يرّد مو أظطل، وفسوشر افقرثي أن يربعقا مو أاو ٓ لؾزم، عؾ جيى ظذ اد :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (1)

وٓ فؾؿعطك لـووفف، وادقت ٓ يغره ظـ ـقكف جقرًا  ،ٕكف جقر، واجلقر حرام ٓ حيؾ فؾػوظؾ ؾعؾف :وهبف

 -واعـ لقؿقي ،واعـ حزم ،ؾقجى رده، وهق مذهى إشحوق عـ راهقيف، واختقور اعـ ظؼقؾ ،حراموً 

 (-1622)ومسؾؿ  (،2622)أخرجف افبخوري  (2)
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 : ؾقجقز فف افرجقع ؾقام وهبف فقف ه-لقاه  هق القالدمن ُؽقن ا ,ب

َٓ ََيِـؾُّ »ح يٌ ظؿرو عـ صعقى ظـ ضووس ظـ اعـ ظؿر واعـ ظبوس مرؾقظًو:  :والدلقؾ ♦

ْعطِل َوَلَدُه... ُُ َّٓ اْلَقالَِد فِقَ   ِجَع فِقَفا، إِ ْعطَِل َظطِقًَّ ، َمْو َُّيََ  ِهَبً ، َفَرْ ُُ  -(1)«لَِرُجٍؾ َمْن 

 «-فلرجعف«، »فاردده»فبةـر عـ شع :  ^يٌ افـعامن، وؿقفف وح 

وٕن إب خيتؾػ ظـ ؽره: ؾؾف افتؿؾـؽ مــ مـول اعــف، وفـقس هـق عؿـتفؿ يف رجقظـف ظــ 

 هبتف فف- 

 :فؽـ رجقع إب يةسط فف صـروط 

و، ؾؾـقس أن لؽقن اهلبي عوؿقي يف مؾؽ آعـ، ؾنن ـون لصـرف هبو عبقـع، أو هبـي، وكحقمهـ ,1

 ألب افرجقع-ف

أن ٓ يتعؾؼ هبو حؼ افغر: ـام فق رهـ اهلبي، ؾناو لعؾؼ هبو حؼ افغر، ؾؾق رجـع هبـو عطـؾ  ,2

 حؼ ادرهتـ-

 و- أن ٓ لؽقن اهلبي ؿ  زادت زيودة متصؾي: ـوفسؿـ، ولعؾؿ صـعي، وكحقمه ,3

اِل َوَلِدهققلف: ) ََ ـ 
َِ َؽ  َتَؿؾَّ َُ ْلُخَذ و َُ    (.ولف من 

 ؽ مـ مول وف ه مو ٓ يضـره، وٓ حيتوجف-حيؼ فألب أن يتؿؾ

 :والدلقؾ ♦

ٴۇ ۋ ۋ ۅ )، وؿــــــــول: (2)(ڦ ڦ ڦ ڦ)ؿقفــــــــف:  ,1

 ، ؾجعؾ إوٓد هبي مـ اهلل فألب، ومو ـون مقهقعًو ؾؾف أخذ موفف: ـعب ه-(3)(ۅ

                                 
، وصححف (2377)واعـ موجف  (،3699)وافـسوشل  (،2132)وافسمذي  (،3539)أخرجف أعق داود  (1)

 (-1622)واحلوـؿ، وإفبوين يف اإلرواء  ،واعـ حبون ،افسمذي

 (-84)إكعوم، أيي  (2)

 (-9)إكبقوء، أيي  (3)
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ََِقَؽ »وح يٌ جوعر مرؾقظًو:  ,2 ِٕ اُلَؽ  ََ  -  (1)«َمْكَ  َو

ـْ َكْسـبُِؽؿْ إِنَّ َمْضقَ »ح يٌ ظوشةي مرؾقظًو:  ,3 ـ َِ َدُكْؿ  َٓ ـْ َكْسبُِؽْؿ، َوإِنَّ َمْو
َِ ا َمَكْؾُتْؿ  ََ   َ»(2) ،

وشقاء ـون إب لتوجًو أو ٓ، وشقاء ــون افقفـ  ـبـرًا أو صـغرًا، ذــرًا أو أكثـك، عةــروط يـلا 

 ذـرهو-

َُُض ققلف: )  َٓ ا  َٓ ََيتاُجفـََ ه، َو    (.رُّ

 ـروط:يةسط جلقاز أخذ إب مـ مول وف ه ص 

: ؾـنن ــون ــذفؽ ؾقؿــع إب ٓ ُؽقن يف ذلؽ إ ـرار ظذ آَـ، مو مخذ دا َيتاجـفأن  ,1

 مـ إخذ-

ٕن مـول  وذلـؽ:: ؾنن ـون رؿقؼًو ؾؾقس فف أن يتؿؾؽ مـ مول وفـ ه: من ُؽقن إب حراً  ,2

 افرؿقؼ فقس فف، عؾ شـقعقد فسـق ه-

 س فف افتؿؾؽ مـ مول وف ه-: ؾنن ـون ؽر مسؾؿ ؾؾقمن ُؽقن إب َسؾ ً  ,3

: ٕكف عـقع مـ تصقص ععض وف ه عوفعطقي مـ مول كػسـف، ؾـألن من ٓ ُعطقف لقلدٍ ِ آخر ,4

 ُيؿـع مـ تصقصف عام أخذه مـ مول وف ه آخر أوػ-

ٕن افؼبض أظـؿ مــ أن يؽـقن فؾتؿؾـؽ، أو من ُؽقن التؿؾؽ َالؼبض َع الؼقل مو الـق : ,5

 افـقي: فتعقغ وجف افؼبض-ؽره، ؾوظتز افؼقل، أو 

: ٕكف عؿرضف ادخقف اكعؼ  افسـبى افؼـوضع من ٓ ُؽقن يف َرض َقت محدمها اد قِ-6

فؾتؿؾؽ، ولعّؾؼ حؼ افقرثي عودـول، ؾفــو فـقس فـألب إخـذ إن ــون هـق أو اعــف يف مـرض ادـقت 

 ادخقف-

                                 
وإفبوين يف اإلرواء  ،إشـوده اعـ افؼطون افبقصـري ، وصح (2292)واعـ موجف  (،6992)أخرجف أَ   (1)

(838-) 

وصححف  (،2299)، واعـ موجف (2.221)وافـسوشل  (،1498)وافسمذي  (،3528)أخرجف أعق داود  (2)

 (-1626)وإفبوين يف اإلرواء  ،واعـ حزم ،وأعق حولؿ ،وأعق زرظي ،افسمذي
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 وف هو-  * وهذا إمر خوص عوٕب، ؾخرجً عذفؽ إم، ؾؾقس هلو افتؿؾؽ مـ مول

ََِقـَؽ »ٕن إب هـق افــذي ورد ؾقـف افـــص:  وذلـؽ: ِٕ اُلــَؽ  ََ لػــورق ؾناـو ، أمــو إم «َمْكـَ  َو

 إب ؾقام يتعؾؼ عودول، ؾتبؼك ظذ ادـع-

ــَؾ ـفــنن َتَصــققلــف: ) ــف لــف َبقــٍع، مو ِظتــٍؼ مو إَــراٍل، مو َمراَد َمْخــَذه َقب ــف ولــق فــق  َوَهَب َِ يف َالِ رَّ

 َ َُِصََّّ ُرجقِظف، مو ََت    : ْعَتَزٍ َُ َؽف َؼقٍل مو كِقٍَّ  وَقْبٍض     (.ؾَّ

وفق ـوكً هذه إصــقوء ,إذا لصـرف إب يف مول اعـف: ـسـقورلف، أو عقتف، أو ـتبف، وكحقهو 

أو عـنعراء ؽـريؿ مــ  ,إن ــون رؿقؼـوً ,، ؾنن لصـرف إب ؾقفو عبقـع، أو ععتـؼ ,ؿ  وهبفو فف إب

 ديـ إب-

أخذ مو وهبف فف ؿبؾ أن يصـرح عوفرجقع عام وهبف، وـون هذا افتصـرف ؿبـؾ فق أراد وكذلؽ: 

رجقظف ؾقام وهى ٓعـف، مل يص  افتصــرف ٓعــف، إن ــون ؿـ  وهبـف، أو ؿبـؾ أن يتؿؾـؽ مــ موفـف 

 اعـف، إن ـون مل هيبف، ؾنن ـؾ هذه افتصـرؾوت ٓ لص -

 ن-أكف يؿؾؽ حؼ افتصـرف، وهل واؿعي يف مؾؽ آعـ أ والعؾ :

 إذن ف  هق الطرُؼ لتؿؾؽ َال اَـف؟ 

 :محد مَرُـ 

 ـلن يؼقل: متؾؽً شـقورة اعـل- َالؼقل: ,1

 -رف ؾقفـ: ـلن يؼبض ادول مـ اعـف عـقي افتؿؾؽ، ؾؾف افتصَالـق  َع الؼبض ,2

 أكف دو ؿبضف عـقي افتؿؾؽ صور ِمؾؽًو فف- والعؾ :

ؾوٕب فف حؼ افتؿؾؽ مـ مول وف ه، فؽــ ؾػرق عغ افتؿؾؽ وافتصـرف: : شبؼ َا وٕجؾ •

 ٓ يؾزم مـ ذفؽ أن فف افتصـرف ؾقف عال إذكف ؿبؾ أن يتؿؾؽف علح  افطريؼغ-

ْعَدهققلف: ) ََ  (.  َؾ 

 ذفـؽ ــون إذا ,وؽرهـ أو إعراء، أو هبي، أو ظتؼ، أو عبقع،,لص  لؾؽ افتصـرؾوت مـ إب 

 -اهلبي يف وافرجقع، اهلبي ؽر يف افتؿؾؽ عع 
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ـٍ وك ِقه: )ققلف ُْ طاَلَبُ  مَقف ََد َُ    (.ولقس لؾقَلِد 

ــلرش جـويـي، أو ؿقؿـي متؾـػ، ؾنكـف فـقس ,إذا أراد افقف  مـ أعقف ديـًو ظؾقـف، أو ؽـر افـ يـ 

 فالعـ أن يطوفى أعوه عذفؽ ظـ  افؼوضـل-

َفــ ًا، َوإِنَّ َأِ  ، َأنَّ َرُجــاًل َؿـوَل: َيــو َرُشـقَل اهللِ، إِنَّ يِل َمــوًٓ َووَ حــ يٌ جـوعر  :والـدلقؾ ♦

َتوَح َمويِل، َؾَؼوَل:  ََِقَؽ »ُيِريُ  َأْن جَيْ ِٕ اُلَؽ  ََ  -«َمْكَ  َو

 ؾنن موت إب ؾؾالعـ أن يطوفى ورثتف عوف يـ-

 وفف أن يطؾبف مـف مبوصـرة، وأن يسلفف أن يس د، ويؽقن ذفؽ عرؾؼ، وإحسون-

طاَلَبتَ ققلف: ) َُ  (.  ف  ا، وَحْبَسف ظؾقفاإٓ كَػؼَتف القاجبَ  ظؾقف، فننَّ لف 

إذا امتـع إب مـ أداء افـػؼـي افقاجبـي ظؾقـف ٓعــف،  * اشتهـك ادملػ َـ َطالب  آَـ َٕقف:

ؾنكف حقـفو ؿ  لرك واجبًو، وفالعـ حقـفو أن يطؾبفو، وأن يطوفبف ظـ  افؼوضـل، عـؾ وفـف حبسـف ظـذ 

 ذفؽ إذا امتـع- 

 :الدلقؾ ♦

و شـلفً رشـقل اهلل، أن أعـو شـػقون ٓ يعطـقفؿ مــ افـػؼـي مـو ح يٌ هـ  عـً ظتبـي: أاـ ,1

ِِ »يؽػقفؿ، ؾؼول:  ْؽِػقِؽ َوَوَلَدِ ، َِاْلـَؿْعُرو َُ ا  ََ  -  (1)«ُخِذي 

 افضـروريوت- وفؽل حيػظ كػسف، وهذا مـ ,2

يـبغل أن ُيعؾؿ أن مثؾ هذا إمر ٓ يـبغل أن يؼع، إٓ مـع صـ ة اإلظسـور مــ آعــ،  * فؽـ

ب، وامتـوظف ظـ افـػؼي، أمو ـقن إب ظـ ه صــلء مــ افعســرة، وآعــ ظــ ه اجلـ ة، وُؿ رة إ

 ؾنن افبع  ظـ مثؾ هذا هق إصؾ: عّرًا عوفقاف -

 

 

                                 
 (-1714)ومسؾؿ  (،7189)أخرجف افبخوري  (1)
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 ٌل يف َتصارف ِت املريِض ااااافص

 :قال ادملػ 

: كَقَجِع ِ ـ] ٍِ َرُ ُف غُر ََمق ََ ـ  ُفف ٓـْرٍس، وَظـٍغ، وُصـداٍع ُسـر، فَتَصــََ زٌم كالصـ قَِّ، رُّ

ِل  ، وَموَّ ٍِ شاٍم، وذاِت اْلــَجـِْ  وَوَجـِع قؾـٍ ، وَدواِم قِقـاٍم، وُرظـا ولق َاَت َـف. وإن كان ََمُقفًا: كِزْ

، والْ  ك ـفالٍِج، وآِخِر ِشؾٍّ ــ اْلـؿُ ُ ؿَّ ََ ، و ٌِ سـؾ ِن َظـْدٓن: إكـف ََمـق َُ ِع، وَا قـاَل َضبقبـاِن  َْ ْطبَِؼِ ، والر 

ُظـف لـقاِرٍث َشـَوَقَع الطاظقُن َبَ  ْؾـَزُم َتَزُّ َُ ـ َمَخَذها الطَّْؾـُؼ: ٓ  ََ لٍل، وٓ َـ  َفـقَق الّهُؾـِث، إٓ ـَؾِده، و

، مو فـالٍِج،  َرُ ـف َُِجـذاٍم، مو ُشـؾٍّ ََ َتـدَّ  َْ ـ ا ََ اَت َـف، وإن ُظقيِفَ فؽص قٍَّ. و ََ ِ  هلا، إن  ََ َنجازةِ الَقَر

ْؼَطْعـف َِػــراٍش: فِؿـــ كــؾ  َالـِـف، والعْؽــ َُ ى َــَغ و   َســقَّ ُُ ْعَتــَزُ الهُُّؾــُث ظـــَد َقتـِـف، و ُُ ُس َــالعؽِس. و

ْعَتـَزُ اْلـؿُ  ُُ ْؿؾِـُؽ الرجـقَع فقفـا، و َُ ِل يف الَعطِقَّـِ ، وٓ  ِل فـإَوَّ بـدُم َـإَوَّ َُ ِر يف الَقِصـقَِّ ، و ِم وادَتـَلخ  َتَؼد 

ْهُبُ  ادِْؾُؽ إِذن، والقِصقَّ ُ  َُ ِِ ذلؽ الَؼبقُل هلا ظـَد ُوجقدِها، و    .[َِ ل

 هذا افػصؾ ذـر ؾقف ادصـػ لصـرؾوت ادريض، وحؽؿفو، ومو يتعؾؼ هبو-

  :لصـرؾوت ادريض كقظون 

 لصـرؾف عام فقس عتزع- ,2لصـرؾف عتزع-  ,1

: وهذا ـوفبقع وافةـراء، وظؼ  افةـرـي، وافتـلجر، وافـرهـ، َا ُتعؾؼ َتصـرفف َغر التزع* 

 قد ادعووضوت، وافتقثؼوت-وافزراظي، وكحقهو مـ ظؼ

:أاو لصـرؾوت صحقحي حول ادرض، وفق ـون ادرض خمقؾًو خُيةـك ظذ صـوحبف  ف ؽؿفا

 اهلالك، عؼق  أن يؽقن ظؼؾف عوؿقًو، وٓ لتضؿـ لزظوت-

فلصـار هلـا : إمو هببي، أو ظتؼ، أو عـنعراء مــ ديــ، أو كحـق ذفـؽ، َا ُتعؾؼ َتصـرفف َالتزع* 

 ادصـػ هـا فؼال:

ــف: ) ــققل ــِع ِ  : كَقَج ٍِ ــق ــُر ََم ــُف غ َرُ  ََ ـــ  ـــََ ــداٍع ُســر، فَتَص ــٍغ، وُص ُفف ٓزٌم ـْرٍس، وَظ رُّ

   (.كالص قَِّ، ولق َاَت َـف
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 :ادرض عوفـسبي فؾتزظوت ٓ خيؾق مـ ثالث حوٓت 

أي: ٓ خُيوف أن يؽقن مـ أثر هذا ادـرض مـقٌت، ؾصـوحبف لؽـقن , ادرض غر اد قِ: ,أ

 ي ٓزمي، وفق أكف متودى عف ادرض عع  ذفؽ حتك صور خمقؾًو، وموت مـف- لزظولف صحقح

: أن افعــزة عحوفتــف حــغ لــزع، وؿــ  ـــون حقـفــو مرضــف ؽــر خمــقف، ؾفــق يف حؽــؿ والعؾــ 

 افصحق -

* وٓ لؼق  عوفثؾٌ، عؾ يصـ  أن يتـزع، وفـق عـلـثر مــ افثؾـٌ، وفـف أن يتـزع دــ صـوء مــ 

 -,، ؾقجى افع ل عقـفؿإٓ فقف ه,وارث، وؽر وارث 

ِل ققلف: ) ، وَموَّ ٍِ شـاٍم، وذاِت اْلــَجـِْ  وَوَجـِع قؾـٍ ، وَدواِم قِقـاٍم، وُرظـا وإن كان ََمُقفـًا: كِزْ

ك  ؿَّ ، واحْلُ ــ َوَقـَع اْلـؿُ فالٍِج، وآِخِر ِشؾٍّ ََ ، و ٌِ سؾ ِن َظْدٓن: إكف ََمق َُ ِع، وَا قاَل َضبقباِن  َْ ْطبَِؼِ ، والر 

ـ َمَخَذها الطَّْؾُؼ الطاظقُن ََبؾَ  ََ  (.  ِده، و

أن يؽقن ادرض خمقؾًو خُيةـك ظذ صوحبف مـ اهلـالك  و اَطف: هذا الؼسؿ الهاين َـ ادرض:

 إذا َصوَحَبف أي: إذا اشتؿر عف-

 * وؿ  ذـر ادصـػ أمثؾي ٕمراض خمقؾي، وهل:

وهـق مـو يسـؿك  : وهق عخور يرلؼل إػ افرأس، ويمثر يف اف موغ، ؾقختؾ صوحبف،الزشام ,1

 عـةوف افعروق، وظالجف: افؽل-

: وهــل ؿـروح ودمومــؾ ـبـرة، لظفــر يف عـوضـ اجلـــى، ولـػجـر إػ داخــؾ، ذات اجلــ  ,2

 وؿؾام يسؾؿ صوحبفو، ؿوفف اعـ إثر-

 : وادراد افقجع ادخقف، ٓ أدكك وجع-وجع الؼؾ  ,3

يؿؽـــف إمســوـف، ؾؼــ  يصــؾ  : وادــراد عــف ادبطــقن افــذي أصــوعف اإلشــفول، وٓدوام ققــام ,4

 عوإلكسون إػ ادقت، وافغوفى مع لؼ م افطى أن أن هذا صور فقس خمقؾًو-

 : أي: اشتؿرار خروج اف م مـ إكػ-رظاِ ,5
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: وافػوفٍ: مرض حي ث يف أح  صؼل افب ن ضقًٓ، ؾقبطـؾ إحسـوس وحرـتـف، مول فالج ,6

 ن عوفةؾؾ افـصػل، أو افؽومؾ- ورعام ـون يف افةػتغ، وحي ث عغتي، وهق مو يسؿك أ

7, :  : ؿروح حت ث يف افرشي-,عؽسـر افسـغ, افِسؾ آخر ِشؾٍّ

 : أي: ادستؿرة اف اشؿي افتل ٓ لـػؽ فقاًل، وٓ اورًا،احلؿك ادطبؼ ,8

: احلؿك: احلرارة افزاش ة، وادراد عوفرعع: أي: افتل لللقـف ــؾ راعـع يـقم، وهـذه ُحك الرَع ,9

 افطى أصبحً ؽر خمقؾي، ـام هق معؾقم-  احلؿك مع لؼ م

وهذه إمراض افتل ذـرهو رعام ـوكً يف ظصـرهؿ مـ ادخقؾـي، فؽـفـو أن ؽـر خمقؾـي مـع 

لؼ م افطى، وفـرعام اشـتج ت أمـراض أخـرى هـل خمقؾـي مل لؽــ معروؾـي يف زمــفؿ، ؾتـ خؾ يف 

 هذا- 

قبـون أن هـذا ادـرض افـذي عـف ؾـنذا ؿـرر ضب كـف: َمـقِ،إَا قالف ضبقبان َسـؾ ن ظـدٓن  ,19

 خمقف، ؾقحؽؿ عؿؼتضـك ؿقهلؿ، عؼق  أن يؽقكو:

 -(1)أ- مسؾؿغ- ب- ظ فغ- ج- اثـغ ؾلـثر، وٓ يؽػل واح 

 مـ وؿع افطوظقن عبؾ ه- ,11

 ادرأة إذا أخذهو افطؾؼ: أي: يف ع ايوت افقٓدة- ,12

 -مرضفؿ خمقٌف  ,ظـ  ادمفػ,ء ـؾفؿ ؾفمٓ

صػ يف ادعرـي ظـ  افتحـوم افؼتـول، ومــ ُحـبِس فؾؼتـؾ، ومــ أصـوعف مـ حضـر اف وَهؾفؿ:

 ععض إمراض افتل يغؾى ظذ افظـ مقت أصحوهبو-

ُظف لقاِرٍث َشققلف: ) ْؾَزُم َتَزُّ َُ اَت َـفـٓ  ََ ِ  هلا، إن  ََ    (.لٍل، وٓ َ  َفقَق الّهُؾِث، إٓ َنجازةِ الَقَر

رض عوفتزع، ؾؼرر أن مـ ـون مرضف خمقؾـًو، رع ادمفػ يف عقون حؽؿ لصـرف أصحوب ادـص

 ؾتصـرؾولف حؽؿفو حؽؿ افقصـقي- 

                                 
أكف ٓ يةسط اإلشالم، عؾ يص  مـ افؽوؾر احلوذق إمغ، وٓ يةسط اثـون، عؾ يؽػل واح   :افؼقل افثوين (1)

 -افعثقؿغ :وهق ؿقوس ؿقل اخلرؿل، واختوره :ملمقن، ؿول اعـ ؿ امي
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 :  هذا ظذ وَـالً  •

: أي: أكف إذا لزع فـقارث يف ذفـؽ ادـرض، ؾنكـف ٓ يؾـزم فـف ٓ ُؾزم تزظف لقارٍث َشـلل ,1

   عةـلء مـ افتزع-

 : أكف يف حؽؿ افقصـقي، وادؼرر أكف ٓ وصـقي فقارث-والعؾ 

 : وفق ٕجـبل-زم تزظف َ  فقق الهؾثٓ ُؾ ,2

ـِ هبـو مسـج ًا، وهـق يف حـول ادـرض ادخـقف،  ؾؾق ؿول: خذ موشي أفػ مــ مـويل ادجـرد واعـ

 وهذا ادبؾغ أـثر مـ افثؾٌ: ؾال يـػذ إٓ افثؾٌ مـ موفف، دون مو زاد ظذ افثؾٌ-

ؼـو ظذ أكـو ٓ كامكـع يف * فؽـ فق ؾرضـو أن افقرثي ؿوفقا: كحـ ؿ  رضـقـو هبذا افتصـرف، والػ

 إكػوذ هذا افتصـرف علـثر مـ افثؾٌ-

 :ؾـؼقل: رضو افقرثي ٓ خيؾق مـ حوفتغ 

: ؾؾفـؿ ذفـؽ، وهـق حـؼ هلـؿ ؿـ  أشـؼطقه، ؾؾفـؿ أن يؼقفـقا من ُؽقن َعد َقت َـقرَفؿ ,أ

 مثاًل: ؿ  أكػذكو لزع واف كو ؿبؾ مقلف علـثر مـ افثؾٌ-

 ـػع، وٓ لص  اإلجوزة ؿبؾ ادقت-ي: ؾال ؿ ادتزعمن ُؽقن ر اهؿ قبؾ َقت َقرَف ,ب

 -  (1)أاؿ أشؼطقا حؼفؿ ؾقام مل يؿؾؽقه، ـام فق أشؼط افةػقع حؼف ؿبؾ افبقع :والعؾ  ♦

   (.وإن ُظقيِفَ فؽص قٍَّ ققلف: )

 إذا ظقيف ذفؽ ادتزع مـ مرضف ادخقف، ؾنكـو كعومؾف معومؾي افصحق  حول لزظف-

ٌُ موفِف موشـُي أفـٍػ، ؾتـزع عامشتـل أفـػ: فق أن رجالً  :هذا وظذ • ؾـال  مرض مرضًو خمقؾًو وُثُؾ

 أفػ عع  مقلف، ؾنن ظوؾوه اهلل كػذ ـؾ ادول ادتزع عف، وهل ادوشتو أفػ- ـػذ مـفو إٓ موشيُ ي

وـذا مو وهبف فقارث ٓ يـػذ حتك جيقزه افقرثي، ؾنن ظوؾوه اهلل ص ، وكػذ، إٓ إن ـون ٕحـ  

  م أكف جيى افع ل عقـفؿ-إوٓد، ؾتؼ

                                 
قى، وهق ـام فق رضـل ادةسي عوفع ،ؾنذا رضقا عسـف شؼط حؼفؿ ،ٕن احلؼ فؾقرثي :أكف يص  :افؼقل افثوين (1)

 -افعثقؿغ :وإوزاظل، واختوره ،وافزهري ،وظطوء ،ـوحلسـ :ومجع مـ افسؾػ ،ؿقل ادوفؽقي
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ْؼَطْعف َِػراٍش: فِؿـ كؾ  َالِفققلف: ) َُ ، مو فالٍِج، و   َرُ ف َُِجذاٍم، مو ُشؾٍّ ََ َتدَّ  َْ ـ ا ََ  (.  و

 وهل إمراض افتل لالزم صوحبفو-  إَراض ادؿتدة: الؼسؿ الهالث:

 :وهذا ؿسؿف ادصـػ إػ ؿسؿغ 

، ويـ وم معـف ومـثاًل عوفػـوفٍ، أو افسـّؾ، وكحقمهـ : أي: يؽقن مصوعوً من ٓ ُؼطعف َػراش ,1

 هذا ادرض، فؽـ ٓ يؾزم ٕجؾف افػراش- 

 ؾفذا حؽؿف حؽؿ افصحق  يف ظطويوه، ؾال كؼق ه عوفثؾٌ، وٓ فغر وارث-

أكف مرض ؽر خمقف، ؾـبـل ظذ إصؾ، أن ادوفؽ فف حؼ افتصــرف يف أمقافـف عـام  :والعؾ  ♦

 صوء-

   (.ؽسِ والعْؽُس َالعققلف: )

 : عؿعـك أن يؽقن صوحبف مالزمًو فؾػراش-من ُؼطعف َػراش ,2

 ؾفذا حؽؿف حؽؿ ادرض ادخقف، ؾال يتزع علـثر مـ افثؾٌ، وٓ فقارث-

 إكسون أصـقى عػوفٍ، أو جذام، وأؿع ه وأفزمف افػراش، ؾحؽؿف حؽؿ ادرض ادخقف-َهالف: 

رض أن يؿقت، ؾرعام لزع عؽثر مــ موفـف: أكف دو فزم افػراش ؾفق خيوف مـ هذا اد: والعؾ  ♦

 عوظتؼود ؿرب إجؾ، ؾُحرم افقرثي مـف-

ْعَتَزُ الهُُّؾُث ظـَد َقتِفققلف: ) ُُ    (.و

 إذا ؿرركو أن همٓء لؽقن كػؼتفؿ مـ افثؾٌ، ؾنن افثؾٌ يعتز ظـ  ادقت، ٓ ظـ  إظطوء افعطقي-

ؿرًا موشي ومخسـغ أفػـًو، وهـل أـثـر زي  ظـ ه مول ثؾثف موشي أفػ ريول، ؾقهى ظ صقرة ذلؽ:

مـ افثؾٌ أن، وكحـ كةسط أن لؽقن افعطويو مـ افثؾٌ ؾلؿؾ، وؿبؾ أن يؿـقت زاد موفـف ؾصـور 

 ثؾثف أـثر مـ موشي ومخسـغ أفػًو-

ؾودعتز افثؾٌ ظـ  ادقت: ٕن افثؾٌ ؿبؾ ادقت رعام زاد وكؼص، ؾـرعام يعطـل افعطقـي وموفـف 

 ؾقؽثر، ؾودعتز وؿً ادقت- ـثر ؾقػتؼر، أو ؿؾقؾ
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أن وؿً ادقت هق وؿً فزوم افقصويو، واشتحؼوؿفو، ؾفق افقؿً افذي يتعؾـؼ عـف : والعؾ  ♦

 حؼقق افقرثي، عوفـسبي دول ادعطل أي: مقرثفؿ، ومو ؿبؾ ادقت ٓحؼ هلؿ يف موفف- 

  :أن شـقذـر ادمفػ ؾروؿًو عغ افعطقي، وافقصـقي، وهك أرععي ؾروق 

ى ََغ ف: )ققل َُُسقَّ ِل يف الَعطِقَّ ِ اْلـؿُ و ِل فإَوَّ بدُم َإَوَّ َُ ِر يف الَقِصقَِّ ، و ِم وادَتَلخ   (.  َتَؼد 

 هل افعطقي مـ ادول يف مرض ادقت، ؾقعطقف حول احلقوة، ويؼبضفو- شبؼ من العطق :

 ؾفل مو يؽقن عع  ادقت- مَا القصـق :

 ي ًا مـ مويل ـذا- ـام فق ؿول: إذا أكو مً ؾلظطقا ز

 :وعغ افعطقي، وافقصـقي ؾروٌق ذـرهو ادصـػ 

ــ مقا، أو 1 ــناؿ يتســووون يف ادؼوشــؿي، شــقاء لؼ ــً، ؾ ــؿ ادق ـــ أوصـــك هل ( يف افقصــقي: م

 للخروا-

يف هذه افسـي أوصـك أكـف إذا مـوت ؾُقعطـك زيـ  أفػـًو، وععـ  شــي أوصــك فعؿـرو  َهال ذلؽ:

 صوف  ععةـرة آٓف-عخؿسي آٓف، وعع  صفر أوصـك ف

ؾنذا موت مجعـو ـؾ هذه افقصويو، ؾنن ـوكً مـ افثؾٌ ؾلؿؾ َأَخذ ــؾ واحـ  مـو أوصــك فـف، 

وإن ـوكً أـثر مـ افثؾٌ، وضوق افثؾٌ ظـفو، ؾحقـفو ي خؾ افـؼص ظذ اجلؿقـع، ويةـسـقن يف 

 فقصويو-افثؾٌ، ويلخذ ـؾ واح  مـفؿ مـ افثؾٌ مو خيرج فف حقـام كـسى افثؾٌ إػ جمؿقع ا

عؾغ جمؿقع افقصويو مخسي ظةـر أفػًو، ؿ  أوصـك فؽٍؾ مـ زيـ ، وصـوف ، وظؿـرو ــؾ  َهالف:

واح  مخسي آٓف، ووج كو ثؾثف لسعي آٓف، ؾقعطـك ــؾ واحـ  ثالثـي آٓف ريـول، وٓ كـظـر إػ 

 مـ ـون ادقً ؿ  أوصـك فف ؿبؾ أوًٓ-

نذا أخـذ إول كـظـر، ؾـنن عؼـل مــ افثؾـٌ : ؾنكـو كب أ عوٕول ؾوٕول، ؾمَا َالـسب  لؾعطق  ,

 صـلء أظطقـو افثوين، وهؽذا، وإٓ شؼط-

أن ادقصـك هلؿ ٓ يؿؾؽقن إٓ عع  مقت ادقصــل، أمـو مــ أظطـل حـول ادـرض، والعؾ :  ♦

 ؾنن افعطقي ٓزمي فف: ٕاو لزع حول احلقوة-
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ْؿؾُِؽ الرجقَع فقفاققلف: ) َُ    (.وٓ 

، عخــالف افقصــقي، ؾؾــف افرجــقع ؾقفــو، ٓ ُؿؾـؽ الرجــقع فقفــا من العطقــ ( مــ افػــروق: 2

 ولغقرهو، وإعطوهلو، وافزيودة ؾقفو، وافـؼص، مو دام ظذ ؿق  احلقوة-

الَعائِـُد يِف »أاـو داخؾـي يف حـ يٌ اعــ ظبـوس:  :العطق  يف الرجقع جقاز ظدم ظذ والدلقؾ ♦

ُعقُد يِف َققْ  َُ ؿَّ  َُ ِؼلُل  َُ وهل ظطقي ؿـ  كػـذت، عخـالف افقصــقي ؾفـل لـزع ععـ   (1)« ِفِ ِهَبتِِف، َكالَؽْؾِ  

 ادقت-

ْعَتَزُ الَؼبقُل هلا ظـَد ُوجقدِهاققلف: ) ُُ    (.و

   من العطق  ُعتز الؼبقل هلا ظـد وجقدها قبؾ َقت ادعطل.( مـ افػروق: 3

 : أاو هبي، ومتؾقؽ يف احلول، وإن ـوكً ٓ لؼبض إٓ عع  ادقت-والعؾ  ♦

 قصـقي ؾال يعتز افؼبقل هلو إٓ عع  ادقت- أمو اف ,

 : أاو متؾقؽ، ولزع عع  ادقت، ؾوظتز افؼبقل ظـ  وجقده-والعؾ  ♦

ِِ ذلؽققلف: ) ْهُبُ  ادِْؾُؽ إِذن، والقِصقَُّ  َِ ل َُ    (.و

: ؾـنذا ؿـول ادعطـك: ؿبؾـً، ؾؼـ  مؾـؽ من العطقـ  ُهبـ  َؾؽفـا ظــد الؼبـقل( مـ افػروق: 4

 أن يؼبضفو-افعطقي، وفف 

* فؽـ يؽقن هذا ادِْؾؽ مراظك، أي: َكْرُؿُى احلول: ٕكـو ٓ كعؾـؿ هـؾ: هـذا مـرض ادـقت أو 

 ٓ؟، ؾنذا ـون هق ؽر مرض ادقت ؾال كتؼق  عوفثؾٌ-

وأيضًو: ٕكو ٓ كعؾؿ، ؾرعام كؼص مول ادعطل: ٕن افعطقي أـثر مــ افثؾـٌ، ؾـنذا صـورت مــ 

 ًو مـ حغ اعت أ اإلظطوء-افثؾٌ لبقـو أن ادؾؽ ـون ثوعت

 ؾال يثبً ادؾؽ ؾقفو إٓ ظـ  افؼبقل، وافؼبقل لؼ م أكف ٓ يؽقن إٓ عع  ادقت-مَا القصـق : 

[] 

                                 
 (-1622)ومسؾؿ  (،2589)أخرجف افبخوري  (1)
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 :قال ادملػ 

ـْ َتَرَ  خراً ] َِ ُـّ د َس ُُقِصـ -وهق ادـاُل الؽهـرُ - ُُ ِث ُ ُؿِس، وٓ ََتـقُز َـلكهَر َــ الهُُّؾــَل َاْلــمن 

، وٓ لقارٍث َش ِ  هلـ  َعـَد ادـقِت، فَتِصـَُّّ َتـِْػقـذًا. وُتْؽـَرُه َوِصـقَُّ  فؼـٍر ـَْٕجـَبِلٍّ ََ لٍل إٓ َنجازةِ الَقَر

ـِػ الهُؾـُث َالَقصـاُا فـالـَّْؼُص َالِؼسـِط. وإن  َُ ف َُمتـاٌج، وََتـقُز َالُؽـؾ  دَِــ ٓ َوارَث لـف، فـنن    َُ وار

عتـَزُ الَؼبـقُل َعـَد ك لـقاِرٍث فصـاَر ظـــَمْوَصـ ُُ ْ ، والعْؽـُس َـالعؽِس، و َد ادـقِت غـَر وارٍث َصـ َّ

. وَُيـقُز  دُّ َُِصـََّّ الـرَّ ـ َقبَِؾفا َـؿ َردَّهـا:    ََ ْهُبُ  ادِْؾُؽ َف َظِؼَ  ادقِت، و َُ ادقِت وإن ضاَل، ٓ َقْبَؾف، و

ُ  َـف لعؿـٍرو، فَؼـِدَم يف حقاتِـف فؾـف، وَعـَدها الرجقُع يف الَقِصقَِّ ، وإن قاَل: إن َقِدَم زٌُد فؾف َا َمْوَصـقْ 

ـقِص َـف، فـنن  ُُ ، وغِره، َـ كؾ  َالِف َعَد َقتِـف، وإن    ، وَحجٍّ ـٍ ُْ ف َـ َد َرُج القاجُ  كؾُّ لعؿٍرو. وَُيْ

ِؼَل َـف ص ََ ِدَئ َف، وإن  َُ ُؾهِل:  َُ ِع، وإٓ َشؼَ ـقاَل: َمدُّوا القاِجَ  َـ   .[طَ لٌل َمَخَذه صاحُ  التََّزُّ

 افعف  إػ ؽره علمر مبفؿ- لغ :مجع وصـقي،  القصاُا:

 إمر عوفتصـرف عع  ادقت، أو افتزع عودول عع ه- رظًا:ـوص

 :وؿ  أؾود افتعريػ أكف ي خؾ يف افقصـقي أمران 

إمر عوفتصـرف عع  ادقت، ـام فق ؿول: أوصـل علن يتقػ لـزويٍ عــوا ععـ ي ؾـالن، أو  ,1

 ن، وكحق ذفؽ-أن يغسؾـل ؾال

 افتزع عودول عع  ادقت، وهق ادراد هبذا افبوب- ,2
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 :عغ ي ي افبوب مسوشؾ 

 وُراد  ا محد مَرُـ:افقصـقي لطؾؼ،  إوػ:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ؾعــؾ ادقصـــل: أي: اإليصــوء، ومـــف ؿقفــف:  ,1

 -(1)(ژ

 -  (2)(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)ادقصـك عف مـ مول أو ؽره، ومـف ؿقفف:  ,2

 إصؾ يف افقصـقي مـ حقٌ اف ٓفي: افؽتوب، وافسـي، واإلمجوع- لهاكق :ا

ــف:  مَــا الؽتــاب:( 1  ،(3)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)ؾؼقف

 -(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)وـذا ؿقفف: 

ْسؾٍِؿ َلُف َصـ»ؾح يٌ اعـ ظؿر مرؾقظًو:  ومَا السـ :( 2 َُ ِرٍئ  َْ ا َحؼُّ ا ُُقِصــََ بِقـُ  ـْلٌل  َُ ل فِقـِف، 

ٌ  ِظـَْدهُ  َلْقَؾَتْغِ  ََ ْؽُتق ََ َّٓ َوَوِصقَُّتُف   .(4)«إِ

 ؾؿـعؼ  ظذ مةـروظقتفو- ومَا اإلمجاع:( 3

 احلؽؿي مـ افقصـقي- الهاله :

 ٓ خيػك ظذ ادسؾؿ مو فؾقصـقي مـ أثر: وفذا حٌ افـبل ^ ظذ ادبودرة هبو، ومـ ِحَؽِؿفو: 

حؼقق افـوس، وٓ يظؾؿ ورثتف عجفـؾ أكف هبو يبغ موفف ومو ظؾقف مـ احلؼقق: ف ال لضـقع  ,1

 موهلؿ-

 فعؾف خيتؿ حقولف عقصـقي ؾقفو ضوظي هلل شبحوكف- ,2

 ويف ـتوعي افقصـقي لذـر فؾعب  عودقت، وعـفويتف، ورحقؾف ظـ اف كقو-  ,3

                                 
 (-196)ادوش ة، أيي  (1)

 (-11)افـسوء، أيي  (2)

 (-18)افـسوء، أيي  (3)

 (-1627)ومسؾؿ  (،2738)أخرجف افبخوري  (4)
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 مـ افذي لص  مـف افقصـقي؟ الراَع :

 :افذي لص  مـف افقصـقي هق مـ لقاؾرت ؾقف أمقر 

 ـقن، وافسؽران، وافـوشؿ، ؾال ظزة علؿقاهلؿ-: ؾخرج ادجالعؼؾ- 1

 : ؾخرج افطػؾ ؽر ادؿقز-التؿققز- 2

 أمو ادؿقز ؾتص  مـف، وي ل فذفؽ-

 أجوز وصـقي صبل مـ ؽسون- مو روى موفؽ أن ظؿر  ,1

وٕن افقصـقي ٓ لزيؾ مؾؽ افصـبل يف احلـول، وؾقفـو مصـؾحي فـف عتحصــقؾ افتؼـرب إػ  ,2

 اهلل-

 لص  مـ مؽره- : ؾالالر ـك -3

ــي من ٓ تبؾــغ الــروح احلؾؼــقم- 4 ــف حقـفــو ٓ يـػعــف صـــلء، وٓ لصــ  وصـــقتف، وٓ عؼق : ٕك

 لصـرؾولف-

َؾَغِ  احُلْؾُؼقَم، ُقْؾَ : لُِػـَلٍن َكـَذا، َولُِػـَلٍن َكـَذا، َوَقـْد َكـاَن »ويف احل يٌ:  ََ َوَٓ َُتِْفُؾ َحتَّك إَِذا 

 .(1)«لُِػَلنٍ 

 اإلشالم، وٓ افع افي، وٓ افذـقريي- وٓ يةسط فصحتفو:

 علي صـلء لثبً افقصـقي: اخلاَس :

 : إذا لثبتـو أكف خطف، إمو عبقـي، أو إؿرار ورثي-َالؽتاَ  ,1

 -َادشافف  ,2

 -وَنصارة إخرس ادػفؿ  ,3

 افقصـقي هلو أرععي أرـون: السادش :

   ادقصـل. ,1

                                 
 -مـ ح يٌ أ  هريرة (1932)ومسؾؿ  (،2748)فبخوري أخرجف ا (1)
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 وهق ادتزع فف-  ادقصـك لف: ,2

 وهق مو جرى ؾقف افقصـقي-  ـك َف:ادقص ,3

 وهل افؾػظ افصودر مـ ادقصـل، وافؼبقل افصودر مـ ادقصـك فف- الصـقغ : ,4

ـْ َتَرَ  خراً ققلف: ) َِ ُـّ د َس ُُقِص  -وهق اداُل الؽهرُ - ُُ  (.  ُ ُؿسِ ـَل َالْ ـمن 

 ؿؾي مسلفتون: : افقصـقي عوفتزع عع  ادقت، ويف هذه اجل,ـام شبؼ, ادراد َالقصـق  هـا:

 حؽؿ افقصـقي- إوػ:

 إصؾ أن افقصـقي مستحبي، وفقسً واجبي-

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وأمـــــو ؿقفـــــف لعـــــوػ: 

 يعـل: موًٓ- (ې)- و (1)(ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 افـوس بوه افقصقي ٓ خيؾقن مـ حوٓت:فقؼال: 

 -(2)عـ ادـذر، وؽرهؾؾقس ظؾقف وصـقي، عنمجوع افعؾامء، حؽوه امن ٓ ُؽقن ظـده َال:  ,أ

ؾوٕؾضؾ فف أن ٓ يقصـل: وؿ  روي ظـ ظـع عــ أ  ضوفـى  من ُؽقن ظـده َال قؾقؾ: ,ب

ٓ، إكـام »أكف دخؾ ظذ رجؾ مـ عـل هوصؿ يعقده وفف ثامكامشي درهؿ، وهق يري  أن يقصـل ؾؼول فف: 

 س، وظوشةي- وروي كحقه ظـ اعـ ظبو« ، وإكؽ مل ل ع خرًا لقصـل ؾقف(ۉ ې ې)ؿول اهلل: 

 : ؾال بى، وإكام لستحى-من ُس  َآً كهراً  ,ج

 والدلقؾ ظذ ظدم القجقب: ♦

بِقـُ  »مرؾقظًو:  ح يٌ اعـ ظؿر  , َُ ُُقصــل فِقـِف،  ِرُُد َمْن  ُُ ْسؾٍِؿ َلُف صـلٌل  َُ ِرٍئ  َْ ا َحؼُّ ا ََ

ٌ  ِظـَْدهُ  ََ ْؽُتق ََ َّٓ َوَوصـقُتُف  ، إِ  -(3)«َلْقَؾَتْغِ

                                 
 (-189)افـسوء، أيي  (1)

 (-8.11)« إوشط، »(2569)« اإلؿـوع» (2)

 -وافؾػظ فف (،1627)ومسؾؿ  (،2738)أخرجف افبخوري  (3)
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أكف فق ـوكً افقصـقي واجبي، دو جعؾ ذفؽ إػ إرادة افذي يريـ  افقصــقي،  اد:ووجف آشتشف

 وفؽون ذفؽ واجبًو ظذ ـؾ حول-

 -(1)«مولقا، ومل يقصقا عؽر، وظؿر  وأكف ^، وأع»ودو ورد 

 وٕاو لزع عودول، وافتزع مستحى، وفقس عقاجى-

 ُخُؿِس موفف جلفوت افز اشتحى دـ لرك موًٓ ـثرًا ظرؾًو أن يقصـل ع الهاكق :

ــــــــــــدلقؾ: ♦ ــــــــــــف:  وال ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )ؿقف

 -(2)(ې

ُُقِص »وؿقل اعـ ظبوس:  ُُقِص ـل َِالْ ـالَِّذي  ـَ الَِّذي 
َِ ُُقِصــُ ُؿِس َمْفَضُؾ  ِع، َوالَّـِذي  َُ ل ـل َِـالرُّ

ُُقِص  ـَ الَِّذي 
َِ ِع َمْفَضُؾ  َُ  -(3)«ل َِالهُُّؾِث ـَِالرُّ

: ، ؿـــول أعـــق عؽـــر (4)(ٻ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ)وأخـــذًا مــــ ؿقفـــف: 

 -(5)«ِر ـقُ  َ  َر ـل اهللُ َِف لِـَْػِسف»

 (.  وٓ ََتقُز َلكهَر َـ الهُُّؾِث َْٕجـَبِلٍّ ققلف: )

 :افقصـقي حترم يف حوٓت ثالث 

 وصـق  َـ لف وارٌث َلكهر َـ َؾث ادال لغر وارث. ,1

الهُُّؾـُث َكهِـٌر: »عـصـػ موفـف:  ليقصـ ؿقفف ^ فسع  عـ أ  وؿوص حغ أراد أن والدلقؾ: ♦

ُػقَن الـَّاَس  َتَؽػَّ َُ ـْ َمْن َتَذَرُهْؿ َظاَلً  
َِ َتَؽ َمْغـَِقاَل َخْرٌ  ََ َؽ َمْن َتَذَر َوَر  -(6)«إِكَّ

                                 
 -ظزاه ؽر واح  فعب افرزاق يف ادصـػ، ومل أج ه يف ادصـػ وٓ يف ؽره هبذا افؾػظ (1)

 (-189)أيي  افـسوء، (2)

 (-6.85)« اإلرواء» :اكظر -، وإشـوده جق (442. 6)يف افؽزى  أخرجف افبقفؼل (3)

 (-41)إكػول، أيي  (4)

 (-1649)، وضعػف إفبوين يف اإلرواء (6.279)أخرجف افبقفؼل  (5)

 -(1628)ومسؾؿ  (،1295)أخرجف افبخوري  (6)
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: ـام فق أوصـك عوفتزع عةـلء ؾقف معصــقي، أو عــوء لـرم: ـؽـقسـي، أو القصـق  َؿعصـق  ,2

 أو افؽـوشس، أو إضـرحي، وكحق ذفؽ-أوؿػ ظذ لرم: ـوخلامرات، 

 ؿول اعـ مػؾ : وفق أوصـك ع ؾـ ـتى افعؾؿ مل ل ؾـ، ؿوفف أَ ، وؿول: ٓ يعجبـل-

 (.  للٍ ـوٓ لقارٍث َشققلف: )

 : ؾفذه ٓ بقز مطؾؼًو- القصـق  لقارث ,3

ُف، َفَل وَ : »ؿقفف ^ والدلقؾ: ♦  -  (1)«ِصقٌَّ  لَِقاِرٍث إِنَّ اهللَ َقْد َمْظَطك ُكؾَّ ذِي َحؼٍّ َحؼَّ

ِ  هل  َعَد ادقِت، فَتِصَُّّ َتـِْػقذاً ققلف: ) ََ  (.  إٓ َنجازةِ الَقَر

وفـق دون ,إذا أجوز افقرثي عع  مقت ادقرث وصـقتف ٕجـبـل عـلـثر مــ افثؾـٌ، أو فـقارث 

 ، ؾنن افقصـقي لص  لـػقذًا، ٓ اعت اء ظطقي-,افثؾٌ

 ؾنذا أجوزوا ؾؼ  أشؼطقا حؼفؿ-أكف إكام ُمـع ٕجؾفؿ، والعؾ :  ♦

 ظـذ مقؿقؾـي فؽـفـو، صـحقحي ؾفـل، ,فتـػقذهو إمتوم هق هلو إجوزهتؿ أن: أي,وؿقفـو: لـػقذًا 

 -افقصـقي هذه أمضـقـو أو أجزكو، أو أكػذكو،: ؿقهلؿ يؽػل وحقـفو، اعت اءً  هبي وفقسً، مقاؾؼتفؿ

ف َُمتاٌج ققلف: ) َُ  (.  وُتْؽَرُه َوِصقَُّ  فؼٍر وار

 فذفؽ- وً ره فؾػؼر أن يقصـل عامفف، ويسك وارثف لتوجيؽ

 والدلقؾ: ♦

َتَؽ َمْغـَِقاَل...»مرؾقظًو:  ح يٌ شع  عـ أ  وؿوص  ,1 ََ َؽ َمْن َتَذَر َوَر  -(2) «إِكَّ

 وٕن إظطوء افؼريى ادحتوج أوػ مـ ؽره- ,2

ْسُ »ؿول افةعبل:  َُ اٍل  ََ ـْ 
َِ اٍل َمْظَظُؿ َمْجرًا  ََ ـْ 

َِ ا  ـِ الـَّاسِ ََ ْغـِقِفْؿ َظ ُُ ُجُؾ لَِقَلِدِه،   .(1)«ُكُف الرَّ

                                 
 (،2714)واعـ موجف  (،3641)، وافـسوشل (2253)ذي وافسم (،3565)و (2879)أخرجف أعق داود  (1)

 -عـ حجراوحسـ إشـوده  (1655)وصححف افسمذي، وإفبوين يف اإلرواء 

 (-1628)ومسؾؿ  (،1295)أخرجف افبخوري  (2)
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 (.  وََتقُز َالُؽؾ  دَِـ ٓ َوارَث لفققلف: )

 جيقز دـ ٓ وارث فف أن يقصـل علـثر مـ افثؾٌ، وفق عؽؾ موفف-

 والدلقؾ: ♦

 أكف مروي ظـ اعـ مسعقد، ـام ظـ  ظب  افرزاق- ,1

حؼ افقرثي، وٓ ورثي هـو، ؾـزال ادـوكع، ؾقبؼـك موفـف  وٕكف ُمـِع مـ أـثر مـ افثؾٌ ٕجؾ ,2

 فف، فف أن يقصـل عام صوء- وً حؼ

ِػ الهُؾُث َالَقصاُا فالـَّْؼُص َالِؼسطِ ققلف: ) َُ  (.  فنن   

إذا ـوكً افقصويو افتل أوصـك هبو ادقصـل لبؾغ أـثر مـ ثؾٌ موفف: ؾـنن افــؼص يؽـقن ظـذ 

 م وللخر يف اإليصوء-مجقع افقصويو عوفـؼص، وٓ ظزة عتؼ 

، ودـو وً رجؾ أوصـك ععامرة مسج ، وفزي  عخؿسـغ أفػًو، وفؾػؼراء عخؿسـغ أفػـ َهال ذلؽ:

حسبً افقصويو، ؾنذا هل لبؾغ موشي ومخسـغ أفػًو، وافثؾـٌ يبؾـغ لسـعغ أفـػ ريـول، ؾقــؼص مــ 

 ـؾ مـ افقصويو افثالث مؼ ار افثؾٌ مـ مبؾغ افقصويو-

ْ   كـوإن َمْوَص ققلف: )  (.لقاِرٍث فصاَر ظـَد ادقِت غَر وارٍث َص َّ

فق أوصـك ادقصـل فقارث، وظـ  مقلف صـور ادقصــك فـف ؽـر وارث، ؾـنن افقصــقي لؽـقن 

 صحقحي- 

فـق أوصـــك مــ ٓ وفــ  فــف ٕخقـف، وؿبــؾ مقلـف ُوفــ  فـف وفــ ، ؾحجــى إخ،  صـقرة ذلــؽ:

 ؾتص -

ٓ عِحوفـف ظــ  اإليصـوء: إذ هـل لـزع ععـ  وؿً ادـقت،  لأن افعزة يف افقصـقي ه والعؾ : ♦

 ادقت-

                                
 

 -(249)أخرجف شعق  عـ مـصقر يف افتػسر  (1)
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 (.  والعْؽُس َالعؽسِ ققلف: )

 ؾؾق أوصـك فغر وارث، وصور ظـ  ادقت وارثًو مل لص -

أوصـك ٕخقف مع وجقد اعـف، وؿبؾ مقت ادقصــك مـوت اعــف، ؾصـور إخ وارثـًو:  صقرها:

 ؾال وصـقي فف- 

 : مو شبؼ ذـره-والعؾ  ♦

ُُعتَزُ ققلف: )  (.الَؼبقُل َعَد ادقِت وإن ضاَل، ٓ َقْبَؾف و

 شبؼ أن افقصـقي يؽقن ؾقفو إجيوب وؿبقل، وافؼبقل هق: افؾػظ افصودر مـ ادقصـك فف-

 وهـو ذـر أن افعزة يف ؿبقل ادقصـك فف عوفقصـقي إكام هق عع  ادقت-

 ؾؾق أكف َؿبَِؾ ؿْبؾ ادقت، ؾال ظزة عف- وظذ هذا: •

صــقي ٓ لـػـذ إٓ عـودقت، ؾـال حـؼ فـف حتـك أن، حتـك يؼبـؾ عوفقصــقي ععـ  : أن افقوالعؾ 

 مقت ادقصـل-

ْهُبُ  ادِْؾُؽ َف َظِؼَ  ادقِت ققلف: ) َُ  (.  و

إكام يثبً مؾؽ افقصـقي فؾؿقصـك فف عع  مقت ادقصـل، وأمو ؿبؾ مقلف ؾال مؾؽ فؾؿقصــك 

 فف-

ـةـوٍة أوصــك هبـو فزيـ ، ؾقفـ ت ؿبـؾ  فق ح ث يف افقصــقي كـامء مـػصـؾ:وَـال ظذ هذا:  •

 مقت ادقصـل، ؾوفقف  مـفو يؽقن فؾقرثي، مومل خيوفػ ذفؽ وصـقًي، أو ُظرؾًو-

 فــف، ادقصـــل مؾــؽ يف هــل وؿبؾــف، ادــقت ععــ  إٓ لـػــذ ٓ ,افقصـــقي: أي,أاــو  والعؾــ : ♦

 -  ظـفو افساجع

دُّ ققلف: ) َُِصََّّ الرَّ ـ َقبَِؾفا َؿ َردَّها:    ََ  (.  و

 مـ َؿبَِؾ افقصـقي، ثؿ ؿول: رددهتو، ؾال يص  افرد، وفق ؿبؾ افؼبض-

 أاو دخؾً يف مؾؽف عؼبقفف هبو عع  مقت ادقصـل- والعؾ :  ♦
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 إٓ إن رضـل افقرثي عرّدهو، ؾناو لؽقن هبي مـف هلؿ-

 (.  وَُيقُز الرجقُع يف الَقِصقَّ ِ ققلف: )

 و، عولػوق افعؾامء-جيقز فإلكسون افرجقع يف وصـقتف ـؾفو، أو ععضف

 والدلقؾ: ♦

 -(1)«يغّر افرجُؾ مو صوء مـ وصـقتف: »ؿقل ظؿر  ,1

 وٕاو لزع عع  ادقت، وادقت مل حيصؾ إػ أن- ,2

 (.  وإن قاَل: إن َقِدَم زٌُد فؾف َا َمْوَصْقُ  َف لعؿٍرو، فَؼِدَم يف حقاتِف فؾف، وَعَدها لعؿٍروققلف: )

 ي ظذ أمٍر ؾقؿع يف حقولف، ؾنكف يعؿؾ عذفؽ-إذا ظّؾؼ ادقصـل افقصـق

: إذا ؿــول ادقصـــل: إن ؿــ م زيــٌ  ؾؾــف مــو أوصـــقً عــف فعؿــرو، ؾؼــ م زيــ  أثـــوء حقــوة َهالــف

 ادقصـل، ؾقؽقن فزي  مو أوصـك عف فعؿرو-

أن ادقصـل ظّؾـؼ رجقظـف ظــ افتـزع فعؿـرو إػ زيـ  عةــرٍط وهـق ؿ ومـف، وؿـ   والعؾ : ♦

 حصؾ- 

 زيٌ  إٓ عع  وؾوة ادقصـل، ؾودقصـك عف يؽقن فعؿرو-  ؾنن مل يؼ م

 : أن افقصـقي اشتؼرت عودقت، وـوكً ؿ  جعؾً فعؿرو، ومل يؼع مو يـؼضفو-والعؾ  ♦

ـقِص ققلف: ) ُُ ، وغـِره، َــ كـؾ  َالِـف َعـَد َقتِـف، وإن    ، وَحـجٍّ ـٍ ـ ُْ ف َـ َد َرُج القاجُ  كؾُّ وَُيْ

 (.  َف

 هـوك حؼقق مؼ مي ظؾقفو، وهل: ؿبؾ أن يـظر يف افقصـقي 

 ؾتس د مـ ادول افذي خّؾػف- الدُقن ٔدَل: ,1

ـوفؽػـورات، وافــذر، وافزــوة افتـل ؾـرط يف إخراجفـو،  الدُقن ادتعؾؼ  َادق  هلل تعـاػ: ,2

 واحلٍ إذا هتوون يف أداشف، ولؽوشؾ حتك موت-

                                 
 -رجقع يف افقصـقي ولغقرهوعوب اف ،ـتوب افقصويو (6.281)« افســ افؽزى»أخرجف افبقفؼل يف  (1)
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 كـظر ؾقام عؼل، وكخرج افقصـقي مـف-* وَعد ذلؽ: 

ن أفػًو، وأوصـك عخؿس موفف: ؾنكــو كسـ د ق خّؾػ موشي أفػ، وظؾقف ديقٌن مخسـؾؾق أن رجالً 

 اخلؿسـغ أفػًو، ويبؼك ادول مخسـغ أفػًو، ومخسفو ظةـرة آٓف-

 الدلقؾ:  ♦

ـِ ؿبَؾ افقصـقيِ : »- ؿول ظع 1 ي  -(1)«ؿضـك رشقل اهلل ^ عوف َّ

 -  (2)«أكف يب أ عوف يـ ؿبؾ افقصـقي افعؿؾ ظذ هذا ظـ  ظومي أهؾ افعؾؿ،»- ؿول افسمذي: 2

ؾؤيـي ؿـّ مً ذــر افقصــقي  ،(3)(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)ؿقفـف لعـوػ: فنن ققؾ:  *

  فؽقػ اجلقاب؟ظذ اف يـ، 

  ؿــول افعؾــامء: ادؼــّ م افــ يـ، وفؽـــ احلؽؿــي يف لؼــ يؿ ذـــر افقصـــقي ظــذ افــ يـ: ٕاــو

مةـؼي ظـذ افـقارث: ٕكـف ٓ مطوفـى هبـو، أصبفً ادراث يف ـقاو عال ظقض، ؾؽون يف إخراجفو 

ًْ حثًو ظذ إخراجفو وجلء عؽؾؿي )أو( اف افي ظذ افتسقيي-  م  َؾُؼ  

ِؼَل َـف صـققلف: )  ََ ِدَئ َف، وإن  َُ ُؾهِل:  َُ ِع، ـفنن قاَل: َمدُّوا القاِجَ  َـ  لٌل َمَخـَذه صـاحُ  التَّـَزُّ

 (.  وإٓ َشَؼطَ 

آٓف مثاًل فزي ، ثؿ ؿول: أدوا افقاجى مـ ثؾٌ مـويل، فق أن ادقصـل أوصـك عقصـقي ظةـرة 

 -  ,، واف يقن فمدملووادراد عوفقاجى اف يقن هلل لعوػ: ـوحلٍ، وافؽػورة، وكحقمه,

                                 
ؿول اعـ حجر يف  (2715)واعـ موجف  (،2994)افسمذي و ،(1991)وأَ   (،175)أخرجف افطقوفيس  (1)

وحسـف  -ؾنن اإلمجوع مـعؼ  ظذ وؾؼ مو روي ,وإن ـون ضعقػوً ,واحلورث  ،وظؾؼف افبخوري :«افتؾخقص»

 (-1667)إفبوين يف اإلرواء 

 (-596. 3)« شــ افسمذي» (2)

 (-11)افـسوء، أيي  (3)
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أكـو كب أ ععزل ثؾٌ ادول، ثؿ كخرج مـف مو وجى ظؾقف مـ ديقن ٔدمـل، وهلل لعـوػ،  فالعؿؾ:

وأظطقـو ادقصـك فف: ٕكف ؿـ  ظـّغ يف افقصــقي، وإن ؾنن عؼل مـ افثؾٌ صـلء ظؿؾـو عوفقصـقي ؾقف، 

 مل يبَؼ صـلء شؼط حؼف- 

 : أن افثؾٌ ؿ  اكتفك، وٓ حّؼ فف يف ؽره، إٓ إن أجوز افقرثي إظطوءه مـ ؽر افثؾٌ-والعؾ 

 ؾنن حّ د افثؾٌ ٕداء افقاجى ظؾقف ؾؾؿ يؽِػ، ؾنكـو كلخذ مو عؼل مـ أصؾ ادول-

ى ظع مــ افثؾـٌ، ؾقجـ كو أن افـ يقن ظؾقـف هلل، أو ٔدمـل أـثـر مــ : ؿول: أدوا افقاجَهالف

 افثؾٌ: ؾـتؿؿ مو عؼل مـ رأس ادول- 
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 :قال ادملػ 

لُخـُذ الػا ـَؾ، وَ ئـٍ ، مو] َُ ْعتُِؼ َــف ََؼـْدِره، و َُ ُؽف، ولَعْبِده ََِؿشاٍع كُهُؾهِف، و َُِصَُّّ ََتَؾُّ ـْ  َِ  َتِصَُّّ د

َؼ ُوجقُده َقْبَؾفـا. وإذا َمْوَصـ ؼَّ : ٓ َتِصَُّّ لف، وَتِصَُّّ ََ ْؿٍؾ، وحَلْؿٍؾ ََتَ ٍ ــ ٓ َحـجَّ ظؾقـف من ـَُِؿَعغَّ ََ ك 

ق ـٍ ، ـََيُجَّ ظـف ََلْلٍػ، ُص  ََ ٍ  َعَد ُمخرى حتك تـَْػَد. وٓ َتِصَُّّ دؾٍؽ وَ قؿـٍ  و ُموَكُ  َحجَّ ََ ُؾهِف  َُ َِ َـ  ِر

ـك حَللٍّ ـفنن َوصَّ  ، وإن ُجِفـَؾ فالـْصـُػ، وإن َوصَّ ْقُتـف فالُؽـؾُّ لْؾَ ـل  ََ عَؾـُؿ  ُُ ق ٍ   ََ ـَْقـِف، ـ، و َْ ك َ لِـف ٓ

ا وصقتف: فؾف التُُّسعُ  ، َفَردَّ  .[وَمْجـَبِلٍّ

 أصور هـو إػ ادقصـك فف عودول، وهق افرــ افثوين مـ أرـون افقصـقي-

ُؽفققلف: ) َُِصَُّّ ََتَؾُّ ـْ  َِ  (.  َتِصَُّّ د

 ص  افقصـقي فؽؾ مـ يص  متؾؽف، شقاء ـون مسؾاًم، أو ـوؾرًا-ل

هـق »- ؿـول لؿـ  عــ احلـػقـي: (1)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): ظؿقم ؿقفف: والدلقؾ

ــِؽ »ودــو ورد أن افـبــل ^ ؿـول ٕشــامء: «- وصــقي ادســؾؿ إػ افقفــقدي، وافـصــراين ََّ ، (2)«ِصــِع ُم

 وـوكً مةـرـي-

 ول فعب  زي  ؾال يص : ٕن افعب  ٓ يص  متؾؽف-فق أوصـك عود وَـاًل ظذ هذا: •

وؿ  ورد ظـ  افبقفؼل ظــ ظؽرمـي، أن صـػقي زوج افـبـل ^ ؿوفـً ٕخ هلـو هيـقدي: أشـؾؿ 

 -(3)لرثـل، ؾسؿع ذفؽ ؿقمف ؾؼوفقا: ألبقع ديـؽ عوف كقو؟ ؾلعك أن يسؾؿ، ؾلوصً فف عوفثؾٌ

ْعتُِؼ َـف َؼَ ققلف: ) َُ لُخُذ الػا َؾ ولَعْبِده ََِؿشاٍع كُهُؾهِف، و َُ  (.ْدِره، و

 فإلكسون أن يقصـل عةـلء مةوع ؽر معغ مـ موفف فرؿقؼف، وحقـفو يعتؼ مـف عؼ ر افقصـقي- 

                                 
 (-6)إحزاب، أيي  (1)

 (-1993)ومسؾؿ  (،2629)أخرجف افبخوري  (2)

 (-12659)افســ افؽزى فؾبقفؼل  (3)
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ن قؿول ادقصـل: أوصـل أن فرؿقؼل افثؾـٌ، ؾقصـ ، ؾؾـق ؾرضــو أن ؿقؿـي افعبـ  مخســ َهالف:

نن هذا افرؿقـؼ يعتـؼ مــف عؼـ ر أفػًو، وثؾثف يسووي شبعغ أفػًو، ؾبام أن افقصـقي مةوظي ؽر معقـف، ؾ

 ن أفػًو-وافقصـقي وهق افثؾٌ هـو، ثؿ يسـري افعتؼ فبؼقتف، ويلخذ مو عؼل مـ افثؾٌ وهق ظةـر

أن افعب  ي خؾ يف افقصـقي، ؾفق ؿ  مؾؽ ثؾٌ مجقع ادول، وحغ مؾـؽ ثؾثـف ظتـؼ،  والعؾ : ♦

ٕكف صور حرًا، َؾَؿَؾـَؽ افقصــقَي،  وافبوؿل يعتؼ مـف عوفسـرايي، ومو عؼل مـ افقصـقي عوفثؾٌ يؿؾؽف:

 ؾؽلن ادقصـل ؿول: اظتؼقا ظب ي مـ ثؾثل، وأظطقه مو ؾضؾ مـف-

: ٓ َتِصَُّّ لفققلف: ) ٍ  (.  وَ ئٍ ، مو َُِؿَعغَّ

: فرؿقؼل مخسي آٓف مـ افقصــقي، أو فـف موشـي ريـول، أو كلن ُؼقلإذا أوصـك فرؿقؼف عؿعغ، 

 وً هذه افقصـقي فؾرؿقؼ، ويؽقن افرؿقؼ، ومـو أوصــك فـف عـف مؾؽـ اف ار افػالكقي وكحق ذفؽ: مل لص 

 فبؼقي افقرثي-

أن مـو أوصــك عـف ٓ يـ خؾ ؾقـف افرؿقـؼ، وحقـفـو يظـؾ افرؿقـؼ رؿقؼـًو، وافرؿقـؼ ٓ  والعؾ : ♦

 يؿؾؽ-

 (. وَتِصَُّّ ََ ْؿؾٍ ققلف: )

 يص  أن يقصـل عحؿؾ حتؼؼ وجقده يف عطـ أمف ؿبؾ افتقصـقي-

 ؿؾ هذا افػرس فزي ، وـوكً افػرس حوماًل، ؾتص  افقصـقي-أوصـقً عح َهالف:

 ك عف مقجقد، وجيري ؾقف اإلرث، ؾتجرى ؾقف افقصـقي-ـ: أن ادقصوالعؾ  ♦

َؼ ُوجقُده َقْبَؾفاققلف: ) ؼَّ  (.  وحَلْؿٍؾ ََتَ

 بقز افقصـقي فؾحؿؾ وهق يف عطـ أمف، إذا حتؼؼـو وجقده ؿبؾ افتقصـقي- 

 رة أن لؽقن فؾحؿؾ افذي يف عطـ ؾالكي، ؾقص - أوصـل هبذه افعام َهالف:

: أن افقصــــقي اشـــتخالف، واجلــــغ يصـــؾ  أن يؽـــقن خؾقػـــي يف اإلرث، ؾؽـــذا والعؾـــ  ♦

 افقصـقي-



  

 
 ال صااااااااااااااا ي كتااااااااااااااا   

 
511 

ـ ٓ َحجَّ ظؾقف من ََيُـجَّ ظــف َـَلْلٍػ، ُصــوإذا َمْوَص ققلف: ) ََ ـٍ  َعـَد ـك  ُموَكـُ  َحجَّ ََ ُؾهِـف  َُ َِ َــ  ِر

 (.  ُمخرى حتك تـَْػَد 

ل ادقصـل: أوصـل أن حُيٍ ظـل علفػ ريـول، ؾنكــو كخـرج أفػـًو مــ ثؾثـف، ثـؿ كصــرف إذا ؿو

مـفو مموكي حجي، ؾنن ُحٍ ظـف ع ون إفـػ ؾنكــو كصــرف مـو عؼـل مــ إفـػ يف حجـي أخـرى، 

 وهؽذا حتك يـػ  إفػ-

 ؾتصـرف ؾقف- ,وهل احلٍ,أكف وصـك عوٕفػ أن لصـرف يف جفي ؿرعي  والعؾ : ♦

ٍَّ ل: لؽـ لق قا أوصـل أن حُيٍ ظـل حجًي علفػ، أو أن حيٍ ظـل ؾالٌن حجًي عـلفػ: ؾفــو حُيـ

، ويؽقن دــ ظّقــف ,إن مل حي د مـ حيٍ ظـف, ظـف حجي واح ة، ومو ؾضؾ مـ إفػ يؽقن فؾقرثي

 إن ظّغ مـ حيٍ ظـف: ـزي  مثاًل- 

 صؾحتف-: أكف ح د ظ د احلجوت، وحقـام ظّقـف ؾنكام ؿص  إرؾوؿف، وموالعؾ  ♦

ق ٍ  ققلف: ) ََ  (.  وٓ َتِصَُّّ دؾٍؽ وَ قؿٍ  و

 أن لؽقن دـ يص  متؾؽف- ُشسط يف القصـق :

 ٓ لص  دَؾؽ مـ ادالشؽي، أو هبقؿي، أو مقً- وحقـفا:

 أن همٓء ٓ يص  متّؾؽفؿ- والعؾ :

ْقُتف فالُؽؾُّ لْؾَ ل  ـفنن َوصَّ ققلف: ) ََ عَؾُؿ  ُُ ق ٍ   ََ ، و  (.  ك حَللٍّ

 ، ؾوفقصـقي ـؾفو لؽقن فؾحل- ,وهق يعؾؿ وؾوة زي  ,أوصـك فزي  ادتقف، وظؿرو احللإذا 

 ، ؾؽلكف ؿص  افقصـقي فؾحل وح ه-,مع ظؾؿف عؿقلف,: أكف دو أوصـك عذفؽ والعؾ  ♦

   (.وإن ُجِفَؾ فالـْصُػ ققلف: )

أمـو كصــقى إن جفؾ أن زي ًا ؿ  موت، وأوصـك هلام مجقعًو، ؾنن فعؿرو احلّل كصػ افقصـقي، 

 زي  ؾؼ  لعذر إيصوفف فف: فقؾولف-
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ا وصقتف: فؾف التُُّسعُ ـوإن َوصَّ ققلف: ) ، َفَردَّ ـَْقِف، وَمْجـَبِلٍّ َْ  (.  ك َ لِف ٓ

إذا أوصـك عؽؾ ادول ٓعـقف، وفةخص أجـبل، ؾوفقصــقي عـلـثر مــ افثؾـٌ ٓ لصـ ، إٓ إذا 

صــقي، ومل يؼـبال عوفتقصــقي عـلـثر مــ افثؾـٌ، قاف هـذه ,آعــون وومهـ,أجوز افقرثي، ؾـرّد افقرثـي 

ٌ أثالثـًو، ؾقؽـقن فألجـبـل لسـع قـفو كؼسـؿ افثؾـؾتبؼك افقصـقي عغ افثالثي يف ثؾٌ ادول ؾؼط، وح

 ادول افذي هق ثؾٌ افثؾٌ-

وأمو آعـون ؾنن أكػذا افقصـقي هلام ؾقلخذ ـؾ مـفام افتسع أيضًو، وإن أعقو افقصــقي فـقارٍث ُردَّ 

 ادول، وكػذت وصـقي إجـبل ؾؼط-  يف أصؾ
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 :قال ادملػ 

َؿـُؾ حققاُكـف وصـجرُتف ] ْعِجُز ظـ َتسؾقِؿف: كآٍَِؼ، وَضٍر يف اهلقاِل، وَادعـدوِم: كـ  ََيْ َُ َتِصَُّّ َ  

عقَّـًَ ، فنن   ََيُْصْؾ َـف ص َُ ًة  دَّ َُ َطَؾـِ  الَقِصـقَّ ُ ـمَدًا، مو  ََ ـٍ  لٌل  ُْ . وَتِصـَُّّ َؽؾـِ  َصـْقٍد وك ـِقه، وََز

َؼـُع  َُ ْعَطـك َـا  ُُ ُ . وَتِصَُّّ َؿجفقٍل كَعبـٍد وصـاةٍ، و ََ ُؾُهف  ولق َكُهَر اداُل، إن   َُتِِز الَقَر َُ ٍس، ولف  َتـَج  َُ

. وإذا وصَّ  ً : َدخَؾ يف الَقِصقَّ ـظؾقف آشُؿ الُعْريِفُّ َُ
 ِ .ك َُهؾهِف، فاشُتْ ِدَث َآً ولق دِ

ـ َموِص   ََ َطَؾْ ، وإن َتؾِـَػ ادـاُل غـَره ففـق لؾُؿقَصــو ََ ٍ فَتؾَِػ  ك لـف، إن َخـَرَج َــ ـل لف َُِؿَعغَّ

ُؾِث اداِل احلاصِؾ لؾَقرَ ِ  َُ]. 

 هق ادتزع عف مـ مول، أو مـػعي، وهق افرــ افثوفٌ مـ أرـون افقصـقي- ادقصـك َف:

ْعِجُز ظـ َتسؾقؿِ ققلف: ) َُ  (.  ف: كآٍَِؼ، وَضٍر يف اهلقالِ َتِصَُّّ َ  

 لص  افقصـقي عام يعجز ظـ لسؾقؿف، ـوفطر يف اهلقاء، وافعب  أعؼ، وكحقه-

 والعؾ : ♦

 أكف ـام أكف لص  افقصـقي عودع وم، ؾفذا أوػ- ,1

 وٕكف ٓ يغرم ادقصـك إفقف، ؾنن حتصؾ ظؾقف َؽـِؿ، وإٓ ؾنكف شومل مل لؾحؼف مضـره- ,2

عقَّـَ ً وَادققلف: ) َُ ًة  دَّ َُ َؿُؾ حققاُكف وصجرُتف مَدًا، مو   (.  عدوِم: ك  ََيْ

لص  افقصـقي عودع وم، عولػوق افعؾامء، ؾقص  أن يؼقل: أوصـل فزي  عام حتؿؾ صـوا، أو عـام 

 لثؿر أصجوري، د ة معقـي ـسـي، أو عال حت ي  م ة، عؾ فألع - 

، ولقشــعًي ظؾــقفؿ، ؾوحتؿــؾ ؾقفــو افغــرر، : أن افقصـــقي إكــام صـــرظً رؾؼــًو عوفـــوسوالعؾــ  ♦

 واجلفوفي-

َطَؾِ  الَقِصقَّ ُ ـفنن   ََيُْصْؾ َـف صققلف: ) ََ  (.  لٌل 

إن حّصَؾ مـ هذا ادع وم صـق ًو ؾفق فؾؿقصـك فف عؿؼتضــك وصــقي ادقصــل، ؾـنن مل حيصـؾ 

 : ؾنن افقصـقي لبطؾ- ,ـام شبؼ يف ادثول,صـلء ٓ مـ وٓدة وٓ ثؿر 



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
514 

 أن افقصـقي مل ُلصوِدف لاًل، ؾصورت ـام فق أوصـك عثؾٌ موفف، ومل خيؾ ػ صـق ًو-  :والعؾ ♦

سٍ ققلف: ) َتـَج  َُ   ٍ ُْ  (.  وَتِصَُّّ َؽؾِ  َصْقٍد وك ِقه، وََز

ًٍ متــجس  : أي,لص  افقصـقي عؽؾى يبوح آكتػوع عف: ـؽؾى افصـق ، وكحقه، وــذا عزيـ

 -  ,اخلـزير ـزيً ي:ظقـق كجوشتف زيً ٓ، افـجوشي ظؾقف ضرأت

: أن يف هذه إصقوء مـػعي مبوحـي، ؾوفؽؾـى مبـوح آكتػـوع، وــذا افزيـً ادتــجس والعؾ  ♦

 يص  آكتػوع عف ظذ وجف ٓ يـجس، ؾؾام ـون ذفؽ صحً افقصـقي هبام-

ََ ُ ققلف: ) ُؾُهف  ولق َكُهَر اداُل، إن   َُتِِز الَقَر َُ  (.  ولف 

 ؾى، وافزيً ادتـجس، وفقس فف صـلء مـ عؼقي ادول، وفق ـثر- فؾؿقصـك فف ثؾٌ مـػعي افؽ

أن هذه إصـقوء فقس هلو ؿقؿي، وهـل تتؾـػ ظــ عؼقـي افســي افتـل هـل إمـقال،  :والعؾ  ♦

 وكحقهو، ؾحقـفو يؽقن فف ثؾثفو ؾؼط، عغض افـظر ظـ عؼقي مول ادقصـل، وفق ـثر-

 (.  وَتِصَُّّ َؿجفقٍل كَعبٍد وصاةٍ ققلف: )

   افقصـقي عودجفقل، عولػوق افعؾامء، ـام فق ؿول: أوصـل فزيٍ  ععبٍ ، أو صوٍة- لص

مو شبؼ ذـره مـ أن افقصـقي لزٌع، ؾقغتػر ؾقفو اجلفوفـي، واصـساط افعؾـؿ يؽـقن يف  والعؾ : ♦

 افغرر ؾقفو-ظـ ظؼقد ادعومالت افتل يـفك 

َؼُع ظؾقف آشُؿ الُعْريِفُّ ققلف: ) َُ ْعَطك َا  ُُ  (.  و

إذا ؿول ادقصـل: أوصـل عةوٍة مثاًل، ؾنن ادقصـك فف ُيعطك مو يسؿك ظرؾًو صوة، وهـل إكثـك 

 مـ افضلن- 

: أن آشؿ افعريف هق ادتبودر إػ افذهـ، ؾوفظوهر أكف هق ادراد، وإن ـوكـً افةـوة يف والعؾ  ♦

 عريف-افؾغي لطؾؼ ظذ افذـر، وإكثك مـ افضلن، وادعز، فؽـ افعزة عوٓشؿ اف

ً : َدخَؾ يف الَقِصقَّ ِ ـوإذا وصَّ ققلف: ) َُ
 (.  ك َُهؾهِف، فاشُتْ ِدَث َآً ولق دِ

إذا أوصـك اإلكسون عثؾٌ موفف، ثـؿ يف أثــوء حقولـف زاد موُفـف أضـعوؾًو، أو ُؿتِـؾ وأظطـل ورثُتـف 

 -ديًي، ؾنن مو زاد مـ ادول، وـذا اف يي، ل خؾ ـؾفو يف ادول، ؾقخرج افثؾٌ مـ ـؾ ذفؽ
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: زي  ظـ ه موشي أفػ، ؾلوصـك عوفثؾٌ، ثؿ ـثر موفف حتـك صـور ظــ ه مؾقـقن ريـول، ثـؿ َهالف

 موت، ؾنكـو كخرج ثؾٌ ادؾققن، وـذا اف يي ل خؾ ضؿـ ادول-

: أن ادعتز يف افقصـقي مؼ اُر ادول ظـ  افقؾوة، ٓ ظـ  افقصـقي، وهق ؿـ  مؾـؽ ذفـؽ والعؾ  ♦

 ؿبؾ مقلف- 

 شتحؼفو عؿقلف، وَٕاو بى فؾؿقً ع ل كػسف، وكػسف فف، ؾؽذا ع هلو-وأمو اف يي ؾألكف ا

ـ َموِص ققلف: ) ََ َطَؾْ  ـو ََ ٍ فَتؾَِػ   (.  ل لف َُِؿَعغَّ

إذا أوصـك فزي  مـ افـوس عةـلء معغ: ـفذه افســقورة، أو هـذه افةـوة، ؾتؾػـً ادعّقــي ؿبـؾ 

 قصـقي لبطؾ- مقت ادقصـل، أو عع  مقلف وؿبؾ ؿبقل ادقصـك فف، ؾنن اف

أن حـؼ ادقصــك فـف ؿـ  زال، حقـٌ إن افقصــقي لعؾؼـً عةــلء معـغ، وؿـ  زال  والعؾ : ♦

 وذهى، ؾقذهى حؼف، ـام فق لؾػ يف ي ه-

ُؾِث اداِل احلاصِؾ لؾَقرَ ِ ـوإن َتؾَِػ اداُل غَره ففق لؾُؿقَص ققلف: ) َُ  (.  ك لف، إن َخَرَج َـ 

 ف  احلؽؿ؟ـك عف ادعغ، إذا لؾػ مول ادقصـل إٓ ادول ادقص

 :فاحلؽؿأوصـك عوفسـقورة احلؿراء، ؾتؾػً شـقورالف، إٓ احلؿراء،  صقرة ذلؽ: 

 إن ـون افتؾػ ؿبؾ مقت ادقصـل، ؾنكف ٓ يـػذ مـ ادقصـك عف إٓ افثؾٌ- ,أ

إن ــون افتؾـػ ععـ  مـقت ادقصــل، ؾــنن ادعـّغ يثبـً فؾؿقصــك فـف عـف، إٓ إن ـوكــً  ,ب

 قؿتفو زاش ة ظذ ثؾٌ ادول-افقصـقي ؿ

احسؿً افسـقورات وعؼقً ادعقـي، ؾـؼ ر ؿقؿتفو ـؾفو، ؾنذا هـل لسـووي لسـعغ أفػـًو،  َهالف:

 -  فف ادقصـك ؾقلخذ ,افثؾٌ: أي,وادعقـي لسووي ثالثغ أفػًو 

 أمو إن زادت ظذ افثؾٌ، ؾنكف ٓ يلخذ مـفو إٓ مو يؼوعؾ افثؾٌ-
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 :قال ادملػ 

ضـؿقًَا إػ ادسـللِ ، فـنذا َمْوَصــإذا َمْوَص ] ََ هـُؾ كصـقبِف  َِ ، فؾـف  ٍ َعـغَّ َُ ك ـك َِِؿْهـِؾ كصـقِ  وارٍث 

ــُع، وإن كــان َعفــؿ َـــٌ  فؾــف  َُ َِِؿهــِؾ َكصــقِ  اَــِـف، ولــف اَـــاِن فَؾــف الهُُّؾــُث، وإن كــاكقا ََلَــً  فؾــف الر

ـٍ ـصَّ التُُّسَعاُن. وإن وَ  ِفـؿ َكصـقبًا، فؿـع اَـ هـُؾ َـا ََٕقؾ  َِ ْ كـان لـف  َبغ  ُُ تِف و   ََ ك لف َِِؿهِؾ َكصقِ  َمَحِد َوَر

ـٍ ُتُسٌع، وََسـْفٍؿ َــ َالِـف فؾـف ُشـُدٌس، وَشـ ٌع، وَع زوجٍ  واَ َُ لٍل مو جـزٍل مو َحـظٍّ مظطـاُه ـوَـٍ  ُر

 -[القارُث َا صالَ 

ضؿقًَا إػ ادسلل ِ ك َِِؿْهِؾ كصقِ  واـإذا َمْوَص ققلف: ) ََ هُؾ كصقبِف  َِ ، فؾف  ٍ َعغَّ َُ  (.  رٍث 

إذا أوصـك ادقصـل علن ؾالكًو ُيعطك مـ افقصـقي مثؾ كصــقى وارث معـٍغ، ؾوفعؿـؾ حقـفـو: 

 أكـو كصح  مسلفي افقرثي، وكـظر ـؿ يلخذ هذا افقارث ادعغ، وكزي  كصـقى ادقصـك فف إفقف- 

 * ثؿ مّثؾ ادمفػ فذفؽ ؾؼول:

 (.  ك َِِؿهِؾ َكصقِ  اَـِف، ولف اَـاِن فَؾف الهُُّؾُث ـفنذا َمْوَص لف: )قق

مثؾ كصــقى اعــل زيـ ، وادقصــل فـف اعــون، ؾــظـر ــؿ  فف ؾالنٍ  فق ؿول ادقصـل: فؾؿقصـك

 يلخذ ادعّغ مـ اإلرث، فـعطل ادقصـك فف مثؾف-

خـذ ــؾ واحـ  ثؾـٌ ادـول: ٕن * دو كظركو: وإذا آعـون حغ كضؿ إفقفام هذا ادقصـك فـف، يل

 مـ اثـغ، ؾضؿؿـو إفقفام مثؾفام، وهق شفؿ ادقصـك إفقف- فؽؾ اعـ شفامً 

َُعُ ققلف: )  (.  وإن كاكقا ََلًَ  فؾف الر

: أي,إذا أوصـك أن ؾالكًو يلخـذ مثـؾ كصــقى أحـ  أعـوشـف، أو مثـؾ كصــقى اعــف ؾـالن، وفـف 

 -  ادول رعع يلخذ فف ادقصـك ؾنن إعـوء: مـ ثالثي ,ادقصـل

أن مسلفي إعـوء مـ ثالثي، فؽؾ واحـ  شـفؿ، وضـؿؿـو معفـو شـفؿ ادقصــك فـف،  والعؾ : ♦

 ؾصورت مـ أرععي، فؽؾ واحٍ  ُرُعٌع-
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 (.  وإن كان َعفؿ َـٌ  فؾف التُُّسَعانُ ققلف: )

 ، وفؾؿقصـك فف مثؾ كصـقى أح  إعـوء-وً إذا ـون افقرثي ثالثي أعـوء، وعـت

وهـق ,عـوء مـ شبعي، فؽؾ وف  شفامن، وفؾبـً شفؿ، ثؿ زدكو شـفؿ ادقصــك فـف ؾؿسلفي إ

ؾصورت مـ لسعي، فؽؾ واح  مــ إعــوء ُلُسـعون،  ,شفامن، حقٌ إكف يلخذ ــصـقى أح  إعـوء

 وفؾبـً ُلُسٌع، وفؾؿقصـك فف ُلُسعون-

ْ ـوإن َوصَّ ققلف: ) َبغ  ُُ تِف و   ََ ـٍ  ك لف َِِؿهِؾ َكصقِ  َمَحِد َوَر ِفؿ َكصقبًا، فؿـع اَـ هُؾ َا ََٕقؾ  َِ كان لف 

ـٍ ُتُسعٌ  ٌع، وَع زوجٍ  واَ َُ  (.  وَـٍ  ُر

أو  اً إذا ؿول ادقصـل: فػالن مـ افقصـقي مثؾ كصـقى أح  افقرثي، ومل يبّغ هذا افقارث: ذــر

 أكثك، ؾنكف يعطك مثؾ مو ٕؿؾ افقرثي مـ افـصـقى- 

 ؾؿةؽقك ؾقف-: أكف هق افقؼغ، ومو زاد والعؾ  ♦

 َؿ ذكر ادملػ َهالغ:* 

، وَـٍ ، ُلخذ الُرَـع ,1 ـٍ ، ؾؾؾؿقصــك فـف مثـؾ وً وعـتـ وً : وعقوكـف: أكـف إذا ــون افقرثـي اعــَع اَ

 كصـقى افبـً: ٕكف إؿؾ، وحقـفو كـظر يف مسلفي افقرثي-

 ل-ؾؾالعـ شفامن، وفؾبـً شفؿ، وفؾؿقصـك فف مثؾ كصـقبفو شفؿ، وافسفؿ افقاح  رعع ادو

، ُلخذ الُتُسع ,2 ـٍ : وعقوكف: أن افزوجي مع آعـ للخذ افثؿـ، وفالعـ افبـوؿل، َع زوج ، واَ

ؾؾؾؿقصـك فف مثؾ كصـقى افزوجي: ٕن ادسلفي مـ ثامكقـي، فؾزوجـي شـفؿ، وفالعــ شـبعي أشـفؿ، 

ويزاد ظذ ادسلفي شفؿ، وهق كصـقى ادقصــك فـف: ــصــقى افزوجـي، ؾتؽـقن ادسـلفي مــ لسـعي، 

 ويؼسؿ ادول لسعي أؿسوم، فؾؿقصـك فف لسع ادول-

 (.  وََسْفٍؿ َـ َالِف فؾف ُشُدٌس،ققلف: )

د هذا افسفؿ، ؾنن ادقصـك فف ُيعطك شُ س ادـول، ويؽـقن  إذا أوصـك عسفؿ مـ موفف، ومل حي  

 افسفؿ عؿـزفي افس س-
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 افصحوعي- أن هذا مروي ظـ ظع، واعـ مسعقد، وٓ يعرف هلام خموفػ مـ والدلقؾ: ♦

 (.  لٍل مو جزٍل مو َحظٍّ مظطاُه القارُث َا صالَ ـوَشققلف: )

، أو حـٍظ مــ مـويل، ؾـنن إمـر يرجـع إػ 
ٍ
، أو جـزء

ٍ
فق ؿـول ادقصــل: أوصــل فػـالٍن عةــلء

 افقارث، ؾقعطقف مـ افسـي مو صوء عو ُيتؿقل عف، وفق ؿّؾ-

فؾغــي، وٓ يف افةـــرع، ؾتبؼــك ظــذ أن اجلــزء، واحلــظ، وافةـــلء فــقس هلـو حــّ  يف ا والعؾـ : ♦

 -  (1)إضالؿفو 

 

 

 

 

 

                                 
ؾنن هذا  ،مو مل خُيوفػ افعرف، ؾنذا ـوكً افسـي ماليغ وأظطقه ريوًٓ  :فؽـ يـبغل أن ُيؼول :ؿول افعثقؿغ مو معـوه (1)

 -ن ادقصـل أراد كػع ادقصـك فف عوفقصـقي، ؾنن أظطقه مـ ادول يسـرًا، ؾنكـو كرجع إػ افعرفٕ :خيوفػ افعرف

 (-184. 11)« افةـرح ادؿتع»
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 :قال ادملػ 

ْؼَبـُؾ َـنذِن شـق ِده، وإذا ] َُ سؾٍؿ ََؽؾٍَّػ، َظدٍل، رصقٍد، ولق َظبـدًا، و َُ َتِصَُّّ َوصقَُّ  ادسؾِِؿ إػ كؾ  

ْعِزْل زُدًا، اصـَمْوَص  َُ ـػِرُد محـُدمها ََتَصـك إػ زٍُد وَعَده إػ ظؿٍرو، و   َُ  َٓ َكا، و ٍِ   َُيَْعْؾـف لـف. ـَسَ
رُّ

َّٓ يف َتَصــ ْؿؾُِؽــف ـوٓ َتِصــَُّّ َوِصــقٌَّ  إ َُ عؾــقٍم  ََ  
ٍِ

ــف، والـَظــِر ـقِصــاْلـؿُ رُّ ُؾهِ َُ ــِ   ــِـف، وَتْػِرَق ُْ ل: كؼضــاِل َد

ْؿؾُِؽف ادقِص  َُ  َٓ َٓ َتِصَُّّ َ   دِهـا إصـاِغِر، وك ـِق ل: كقصقَِّ  ادـرمةِ َـالـظَ ـلِِصَغاِرِه، و َٓ ِر يف َحـؼ  مو

ـ ُوص   ََ ِص ـَل يف صـذلؽ. و َُ  ْر َوِصّقًا يف غِره.ـلٍل   

َُستغِرُق َعَد َتْػِرَقِ  اْلَقِص   ـٌ  ُْ ُؾهِـل حقـث ـوإن َطَفَر ظذ اْلـَؿق ِ  َد َُ ، وإن قاَل: َ ـْع  ـْ ْضَؿ َُ ل    

ـ َاَت َ ََ َٓ لقلِده. و َٓ َوِص ِصْ َ ،   ََيِؾَّ لف و َٓ حاكَؿ َف، و ـ َحَض ـؿؽاٍن  ََ : جاَز لبعِض  َره َــ ـلَّ

 .[ادسؾؿَغ َتَقيل  َتِرَكتِف، وَظَؿؾ إصَؾََّ فقفا َـ َقٍع وغِره

 ظـذ عوفعؿـؾ يؼـقم مــ: أي,: هق ادلمقر عوفتصـرف يف ادول وؽره ععـ  ادـقت ادقصـك إلقف

 -,ادقصـل وؾوة عع  افقصـقي لـػقذ

قي افغر، وافؼقوم ظؾقفـو ظؿـؾ جؾقـؾ، دــ يـرى مــ كػسـف إهؾقـي، وؾقـف معقكـي * لقيل وصـ

 -(1)(ەئ وئ وئ ۇئ)فؾؿسؾؿ، وإحسون إفقف، وهق داخؾ يف ظؿقم: 

سؾٍؿ ََؽؾٍَّػ، َظدٍل، رصقٍد، ولق َظبداً ققلف: ) َُ  (.  َتِصَُّّ َوصقَُّ  ادسؾِِؿ إػ كؾ  

 :يةسط ؾقؿـ يتقػ افقصـقي أن لتقؾر ؾقف أمقر 

 ؾال لص  افقصـقي إػ افؽوؾر، وفق ـون أمقـًو-  اإلشلم: ,1

 ؾال لص  افقصـقي إػ جمـقن، أو صبل: ٕاام فقسو مـ أهؾ افقٓيي- التؽؾقػ: ,2

 -(2)ؾال لص  افقصـقي إػ ؾوشؼ: ٕكف ٓ يؼبؾ خزه، ؾال يؼبؾ لصـرؾف العدال : ,3

                                 
 (-2)ادوش ة، أيي  (1)

 -واعـ افؼقؿ ،اعـ لقؿقي :أكف لص  افقصـقي إػ افػوشؼ إذا ـون أمقـًو يف لصـرؾولف، واختوره :افؼقل افثوين (2)
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 ص  لقـقؾف، ـام شبؼ-ؾال لص  افقصـقي إػ افسػقف: ٕكف ٓ ي الرصد: ,4

 * وٓ يةسط أن يؽقن ادقصـك إفقف ذـرًا، أو حرًا، عؾ يص  أن يقصـل إػ ادرأة، وافرؿقؼ-

ْؼَبُؾ َنذِن شق ِدهققلف: ) َُ  (.  و

: ٕكــف لصــ  اشــتـوعتف يف احلقــوة، وؿــ  ورد يف وذلــؽيصــ  فؾرؿقــؼ أن يؽــقن مقصـــك إفقــف: 

ْسـُ قٌل َظـْـفُ َواْلَعْبُد َراٍع »افصحقحغ أكف ^ ؿول:  ََ ـاِل شــقِدِه، َوُهـَق  ََ ، ؾـ ل ظـذ أكـف أهـؾ (1)«َظَذ 

 فؾرظويي ظذ ادول-

 فؽـ ٓع  أن يؽقن ذفؽ عنذن شـق ه- 

هُتو ظؾقف عغر إذكف- والعؾ : ♦  أن مـوؾعف مستحؼي فف، ؾال ُيَػق 

ْعِزْل زُدًا، اصَسَ ـوإذا َمْوَص ققلف: ) َُ  (.  َكاك إػ زٍُد وَعَده إػ ظؿٍرو، و  

إذا أوصـك إكسون أن يتقػ افتصـرف يف ثؾٌ موفف مثاًل يف وجقه افز زيٌ ، وعع  ذفؽ أوصــك 

 إػ ظؿرو، ومل يعزل زي -

 أكف اصسك ظـ كو اثـون ـالمهو ُأوصـل إفقف، ؾقةـسـون يف افتصــرف إذن: ٕكـف ٓ فاحلؽؿ :

ظـذ ظـزل إول، ؾقتقفقـون افتصــرف  يؿؽـ اجلؿع عقـفام، وافؾػظ افذي أوصـل ؾقف عوفثوين ٓ ي ل

 مجقعًو، ـام أوصـك إفقفام معًو-

ـػِرُد محُدمها ََتَص ققلف: ) َُ  َٓ ٍِ   َُيَْعْؾف لفـو
 (.  رُّ

فــقس ٕحــ  افقصـــقغ أن يـػــرد عتصـــرف ظـــ أخــر مل جيعؾــف ادقصـــك فــف وحــ ه، ـــام فــق 

و ولصــرف دون أخـر، ؾؾـقس أوصـك فالثـغ أن يتقفقو صـرف ريع هذه افعؼورات، ؾجوء أح مه

 فف ذفؽ- 

 أن ادقصـل إكام رضـل عـظرمهو مجقعًو، ٓ كظر واح - والعؾ : ♦

                                 
 -مـ ح يٌ اعـ ظؿر (1829)ومسؾؿ  (،2554)افبخوري  أخرجف (1)
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َّٓ يف َتَص ققلف: ) ْؿؾُِؽف ـوٓ َتِصَُّّ َوِصقٌَّ  إ َُ عؾقٍم  ََ  
ٍِ

ُؾهِـف، ـقِص اْلـؿُ رُّ َُ ـِـف، وَتْػِرَقـِ   ُْ ل: كؼضـاِل َد

 (.  والـَظِر لِِصَغاِرهِ 

 مـ ادقصـل إٓ يف لصـرٍف معؾقٍم يؿؾؽف ادقصـل- افقصـقي ٕح  ٓ لص  

: أن ادقصـك إفقف كوشى ظـ ادقصــل، ؾالعـ  أن يؽـقن افتصــرف معؾقمـًو، ويؿؾـؽ والعؾ  ♦

 ادقصـل افتصـرف عف: ـل يتؿؽـ ادقصـك إفقف مـ افؼقوم عام أكقط عف-

 :ؾفام ؿق ان 

 ل-: ؾال لص  يف لصـرف جمفقوً معؾقم وً أن يؽقن لصـرؾ ,1

 أن يؽقن ادقصـل يؿؾؽف: ـل يـقى ؾرظًو ظـف ؾقف- ,2

 وَّهؾ ادملػ َلَهؾ  َلَ ، وهل:

 ف-ـأن يقصـل إفقف علن يتقػ ؿضوء اف يقن ظ ,1

 أن يقصـل إفقف علن يتقػ لػريؼ افثؾٌ يف افقصـقي- ,2

 أن يقصـل إفقف علن يتقػ افـظر يف صمون أوٓد ادقصـل افصغور- ,3

َٓ تَ ققلف: ) ْؿؾُِؽف ادقِص و َُ  َٓ  (.  لـِصَُّّ َ  

 .  وشبؼ ذـر ذفؽ ٓ لص  افقصـقي عام ٓ يؿؾؽف ادقصـل،

 : أكف إذا ـون هق ٓ يمذن فف يف افتصـرف، ؾؾقس فف أن يلذن فغره يف ذفؽ-والعؾ  ♦

 :ثؿ ذـر ادمفػ أمثؾي ظذ هذا ؾؼول 

دِها إققلف: ) َٓ  (.  صاِغِر، وك ِق ذلؽكقصقَِّ  ادرمةِ َالـَظِر يف َحؼ  مو

فق أن ادرأة أوصـً إػ صـخٍص مــ افــوس  َهال َا ٓ ُؿؾؽف ادقصـل فل تصَّ القصـق  َف: 

 أن يتقػ افـظر يف أوٓدهو افصغور، ؾال لص  افقصـقي هـو-

أن ادرأة كػسفو ٓ متؾؽ افـظر ظذ أوٓدهو افصغور، إكام افـظر ووٓيي افصـغور مــ والعؾ :  ♦

ب، ؾفل ٓ لع افـؽـوح، وٓ لـع مـول ؽرهـو، ؾؾـام ـوكـً هـل ٓ متؾـؽ ذفـؽ لعـذر اختصوص إ

 لقصقتفو فغرهو عذفؽ-
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ـ ُوص  ققلف: ) ََ ِص ـَل يف صـو َُ  (.ْر َوِصّقًا يف غرهـلٍل   

ؾنكف يؽقن وصـقًو يف هذا إمـر ؾؼـط،  ,ـوفـظر يف إوؿوف مثالً ,إذا أوصـك اإلكسون عةـلء 

 -,ـوفقٓيي ظذ صغوره مثالً , ؽر ذفؽ مـ أمقر ادقصـلوٓ يؽقن وصـقًو ظذ

َد فف عوإلذن، ويبؼك مو ظـ اه ظـذ إصـؾ وهـق ادــع، والعؾ  ♦ : أكف ُأجقز فف افتصـرف ؾقام ُح  

 ؾفق ـوفقـقؾ ٓ يتصـرف إٓ ؾقام أذن فف ؾقف-

َُستغِرُق َعَد َتْػِرَقِ  الْ ققلف: ) ـٌ  ُْ ـْ ـَقِص وإن َطَفَر ظذ اْلـَؿق ِ  َد ْضَؿ َُ  (.  ل    

فق أن افةخص ادقصـك إفقف عتقزيع افثؾٌ لقػ افتقزيع، وعع  ؾراؽـف ألـوه مــ يـّ ظك أن فـف  

 يستغرق مجقع افسـي-  وً ظذ ادقصـل عوفثؾٌ ديـ

 : أن ادقصـك إفقف حقـفو ٓ يضؿـ فرب اف يـ صـق ًو عو وزظف مـ افثؾٌ-فالعؿؾ

 والعؾ : ♦

 ظؾؿف عوفَ يـ-أكف معذور عع م  ,1

 وٕكف ؾعؾ مو أوصـك إفقف عف، ومل يؼصـر أو يتجووز- ,2

َٓ لقلِدهققلف: ) ُؾهِل حقث ِصْ َ ،   ََيِؾَّ لف و َُ  (.  وإن قاَل: َ ْع 

إذا ؿـول ادقصــل فؾؿقصــك إفقـف: ضـع ثؾثـل حقـٌ صـ ً، أو اصـس عـف أضعؿـي، وأظـط مــ 

 -فقف ه وٓ فـػسف هق يلخذ أن ,فإفق ادقصـك: أي,ص ً، وكحق ذفؽ، ؾنكف ٓ حيؾ فف 

 والعؾ :  ♦

ؾألكف متؾقؽ مؾؽف عوإلذن، ؾال يؽقن ؿوعاًل فف: ـوفقـقـؾ يف افبقـع مـثاًل فـقس فـف  مَا لـػسف: -1

 أن يبقع ظذ كػسف-

 ، وـذا ورثتف: ؾألكف متفؿ يف حؼفؿ، ؾرعام حوعوهؿ ظذ ؽرهؿ-ومَا لقلده- 2
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َٓ حاكَؿ َققلف: ) ـ َاَت َؿؽاٍن  ََ َٓ َوِص و ـ َحَض ـف، و ََ : جاَز لبعِض  َره َـ ادسـؾؿَغ َتـَقيل  ـلَّ

 (.  َتِرَكتِف

، أو ,إذا موت اإلكسون يف مؽـوٍن فـقس ؾقـف حـوـؿ وٓ وصــل هلـذا ادقـً  ــام فـق مـوت يف عـر 

 ؾنن مـ ـون مقجقدًا مـ ادسؾؿغ ظؾقف أن حيقز موفف، ويتقػ افؼقوم ظذ افسـي- ,عحرٍ 

ظفو مـ ؾروض افؽػويوت، ومل يقج  ؽـر هـمٓء، ؾقتعـغ ظؾـقفؿ: فؽـل ٓ أن حػ والعؾ : ♦

 يضـقع ادول ظذ صوحبف-

   (.وَظَؿؾ إصَؾََّ فقفا َـ َقٍع وغِرهققلف: )

إذا لقػ افسـي ظؿؾ ؾقفـو إصـؾ  مــ عقـع مـو يؿؽــ عقعـف مــ افســي: ـوفـذي يســرع إفقـف 

 رؾف لصـرف مصؾحي-افػسود، أو إعؼوشفو مـ ؽر عقع وكحق ذفؽ، ؾتصـ

 

 

 

 

[] 
 

 



 
 

 

 

 

 :قال ادملػ 

ٌل.] َٓ  وهل العْؾُؿ َِؼسؿِ  ادراِث. مشباُب اإلرِث: َرِحٌؿ، وكِؽاٌح، وَو

ُ : ذو َفْرٍض، وَظَصـَبٍ ، وَرِحـٍؿ، فـَذو الَػـْرِض ظشـ  ََ ، ـوالَقَر رٌة: الزوجـاِن، وإَـقاِن، واْلــَجدُّ

ُة، والبـاُت  . فؾؾـزْوِج: الـْصـُػ، واْلـَجدَّ ، وإخقاُت َـ كؾ  ِجَفٍ ، واإلخـقُة َــ إُم  ـِ ، وَـاُت آَ

ـٍ  ـُع، ولؾزوجـِ  فـَلكهَر كِْصـُػ حاَلْقـِف فـقف . ولؽـؾٍّ َــ -وإن َكَزَل -وَع ُوجقدِ َوَلٍد، مو ولِد اَ َُ : الر

ـِ  رَـاِن َالتعصـقِ  َـع َظـَدِم الَقَلـِد، إِب واجَلد  السُدُس َالَػْرِض َع ُذكقِر الَقَلِد، مو َوَلِد آَـ َُ ، و

، وَالػْرِض والتعصقِ  َع إكاَِف  ـِ  .[وَوَلِد آَ

: مجـع ؾريضـي، عؿعــك مػروضـي، مةــتؼ مــ افػـرض وهـق: افتؼـ ير، وافػريضــي: الػـرائض

 كصـقى مؼ ر صـرظًو دستحؼف-

 قق-افعؾؿ عؼسؿي ادقاريٌ، وادراث: هق مو خّؾػف ادقً مـ احلؼ صـرظًا:

 (.  وهل العْؾُؿ َِؼسؿِ  ادراِث ققلف: )

 ادقاريٌ: كصوعف، ومؼ اره، وـقػقتف- سؿِ أي: هذا لعريػ افػراشض، وهق أن لتعرف ظذ ؿَ  

: ذـر أهؾ افعؾؿ أن اإلكسون لتعؾؼ عف حؼقق، ؾـنذا مـوت ؾـنن افؼـوشؿ ظـذ أمـره يتـقػ فائدة •

 افؼقوم هبذه احلؼقق ادوفقي ظذ افسلقى أا:

 - ممكي افتجفقز: ـؽػـف، وحـقضف، وممكي بفقزه، وممكي دؾـف، عودعروف- 1

 - ؿضوء اف يقن ادتعؾؼي ععغ ادول: ـ يـ عرهـ، وأرش جـويي عرؿبي اجلوين، وكحقه-2
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شــقاٌء ـوكــً هلل: ـزـــوة ادــول، وصــ ؿي  ,أي: افتــل فــقس ؾقفــو رهـــ,- افــ يقن ادرشــؾي: 3

وافـــذر، أو ـوكـً ٔدمــل، ـوفــ يقن مــ ؿــرض، وثؿـــ،  افػطـر، وافؽػــورات، واحلـٍ افقاجــى،

 وأجرة، وأرش اجلـويوت، وافغصقب، وؿقؿ ادتؾػوت، وؽر ذفؽ- 

 - عع  ذفؽ كـظر يف افقصـقي عوفثؾٌ-4

 -  (1)- ثؿ ِؿسؿي ادراث5

لٌ ققلف: ) َٓ  (.  مشباُب اإلرِث: َرِحٌؿ، وكِؽاٌح، وَو

 افثالثي فإلرث: (2)ـ هذه إشبوبٓ يرث أحٌ  مـ أحٍ  إٓ إذا وج  ؾقف واح  م

 -إؿورب مـ يرث مـ وشـقلا ,افؼراعي: أي,الرحؿ  ,1

وهــق ظؼــ  افزوجقــي افصــحق  شــقاء دخــؾ أو ٓ، ؾــنن ـــون افعؼــ  ؾوشــ ًا ؾــال  الـؽــاح: ,2

 لقارث عف: ٕن وجقده ـع مف-

 -(3)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ)ؿقفف لعوػ:  ودلقؾ هذا: ♦

إظتوق رؿقٍؼ، وحقـفو يسلـى ظـذ ذفـؽ أكـف فـق مـوت ادعَتـُؼ : وهق أن يتقػ إكسوٌن القٓل ,3

 ورثف ادعتِؼ، وظصبتف وٓ ظؽس، ؾال يرث ادعَتُؼ مـ أظتؼف-

 .(4)«القُٓل حُلؿٌ  كُؾ َؿِ  الـََّسِ  »: ؿقفف ^: والدلقؾ

                                 
 (-11.291)« ادؿتع، »(339. 19)« ـةوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع» (1)

ظبورة ظام يؽقن ضريؼًو فؾقصقل إػ احلؽؿ  :ويف افؼيعي ،اشؿ دو يتقصؾ عف إػ ادؼصقد :وافسبى يف افؾغي هق (2)

 (-117صـ )افتعريػوت فؾجرجوين  :اكظر -ؽر ممثر ؾقف

 (-12)افـسوء، أيي  (3)

 ،صحق  اإلشـود :وؿول (،7999)واحلوـؿ  (،4959)واعـ حبون  (،338صـ )أخرجف افةوؾعل يف ادسـ   (4)

 (-1668)وصححف إفبوين يف اإلرواء 
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ُ : ذو َفْرٍض، وَظَصَبٍ ، وَرِحؿٍ ققلف: ) ََ  (.  والَقَر

 ثي: هل:أي: أن افقارثغ يرثقن علح  ضرٍق ثال

 - اإلرث عػرض مؼّ ٍر صـرظًو: وشـقلا ذـر افػروض-1

 - اإلرث عوفتعصـقى-2

 - اإلرث عراعطي افرحؿ، وشـقلا عقون مراث ذوي إرحوم-3

، ـفَذو الَػْرِض ظشققلف: ) ـِ ُة، والبــاُت، وَــاُت آَـ ، واْلـَجدَّ رٌة: الزوجاِن، وإَقاِن، واْلـَجدُّ

 (. ٍ ، واإلخقُة َـ إُم  وإخقاُت َـ كؾ  ِجفَ 

  هؿ ظةـرة أصـوف مـ افقرثي: ,أي: افذيـ يرثقن عػرض,أصحوب افػروض 

 ( إم- 4( إب- 3( افزوجي- 2( افزوج- 1

 ( عـً آعـ- 8( افبـً- 7( اجل ، واجل ة- 6، 5 

 -  ,أي: مـ أب، أو أم، أو صؼقؼي,( إخً مـ ـؾ جفي 9 

 ( اإلخقة مـ إم- 19

 ادصـػ يذـر كصـقى ـؾ واح  مـفؿ-ثؿ ع أ 

ـٍ ققلف: ) َُعُ -وإن َكَزَل -فؾؾزْوِج: الـْصُػ، وَع ُوجقدِ َوَلٍد، مو ولِد اَ  (.  : الر

 أي: أن افزوج يرث عوفػرض، وفف حوفتون:

ٓد افزوجي ادتقؾوة مــف، أو مــ ؽـره، وإن أو: أي,* ؾرث افـصػ إذا ُظ م افػرع افقارث 

 -,كزفقا

 إذا وج  ؾرع وارث فؾزوجي، ذـرًا ـون أو أكثك، أو ؾرع افذـر، وإن كزل-* ويرث افرعع 

 (.  ولؾزوجِ  فَلكهَر كِْصُػ حاَلْقِف فقف ققلف: )

أي: أن افزوجــي هلــو حوفتــون يف اإلرث عــوفػرض، ؾفــل ظــذ افـصــػ مـــ افــزوج يف احلــوفغ 

 ؾرع وارث- افسوعؼغ، ؾسث افرعع إن مل يقج  فؾزوج ؾرع وارث، وافثؿـ إن وج  فف
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رَـاِن ققلف: )  َُ ، و ـِ ولؽـؾٍّ َــ إِب واجَلـد  السـُدُس َـالَػْرِض َـع ُذكـقِر الَقَلـِد، مو َوَلـِد آَـ

، وَالػْرِض والتعصقِ  َع إكاَِف  ـِ    (.َالتعصقِ  َع َظَدِم الَقَلِد، وَوَلِد آَ

 :إُب فف مع ادراث أحقال 

 ارث ذـقر: اعـف، أو اعـ اعـف-يرث افس س، إذا وج  فؾؿقً ؾرع و موًٓ:

 يرث عوفتعصـقى، إذا ُظ م افػرع افقارث، وحقـفو يلخذ افبوؿل: لعصـقبًو، ـام شـقلا- َاكقًا:

موت مقً ظـ: أب، وظؿ، وزوجي، ؾؾؾزوجـي افرعـع: فعـ م افػـرع افـقارث، وافبـوؿل  َهالف:

 فألب: لعصـقبًو، ويسؼط افعّؿ- 

لخذ افس س أوًٓ، ثؿ إن عؼل صـلء عع  افؼسـؿي أخـذه: يرث عوفػرض وافتعصـقى: ؾق َالهًا:

 لعصـقبًو: وذفؽ إذا ـون يف افقرثي ؾرع وارث أكثك-

، وزوجي، وأب، ؾوفزوجي للخذ افـثؿـ: فقجـقد افػـرع افـقارث،  َهالف: ًٍ ًٌ ظـ: عـ موَت مق

 وإب يلخذ افس س أوًٓ، ثؿ إن عؼل صـلء أخذه: لعصـقبًو، وصقرهتو: 

24 

 عـً 1.2

 زوجي 1.8

 أب 1.6

12 

3 

9 

لعصــقبًو،  ؾوٕب فف أرععي ؾرضًو: ٕن كصــقبف افسـ س: فقجـقد افػـرع افـقارث، وفـف مخسـي:

 (-  9ؾقؽقن ادجؿقع )

واجل  مـ جفي إب وإن ظال يرث، ويؼـقم مؼـوم إب يف إحـقال افثالثـي إذا ُظـ م إب، 

 ؾنن وج  إب أشؼط اجل -
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 ٌلاااااافص

 :قال ادملػ 

ُؾـِث اْلـؿُ َع ولِد َمَقُـ، مو مٍب: كلٍخ َـفؿ، فنْن َكَؼَصْتف  -وإن ظَل -واجلدُّ ٍٕب ] َُ ؼاَشَؿُ  ظــ 

، فـنن   اْلــؿُ اداِل ُمْظطَِقُف. وَع ذي َفْرٍض َعَده إََحظُّ َـ  ِؼـَل مو ُشـُدِس الؽـؾ  ََ ُؾـِث َـا  َُ ؼاَشَؿِ ، مو 

ْبَؼ ِشَقى السُدِس: ُمْظطَِقُف، وَشَؼَط  َُّ ِ - اإلخقةُ َُ َّٓ يف إَْكَدِر ْػـَرُض ٕخـٍ  َعـف  -إ ُُ ُعقُل، وٓ  َُ وَٓ 

، فــنن اْجَتَؿُعــقا فؼاَشــؿقه َمَخــَذ ظصــبُ  ولــِد  ـِ ــِد إَــقُ ــَرُدوا َعــف: كَقَل ــُد إِب إذا اْكَػ إٓ  ــا، وَوَل

ِؼَل لَقَلِد إ ََ ـِ َا َقِد ولِد إِب، وُمكهاُهْؿ ََتاَم َفْرِ فا، وَا   .[ِب إَقُ

 ظؼ  ادمفػ هذا افػصؾ فؾؽالم ظذ مراث اجل  مع اإلخقة-

 (.  َع ولِد َمَقُـ، مو مٍب  -وإن ظَل -واجلدُّ ٍٕب ققلف: )

: أن اإلخقة إصؼوء، أو ٕب يرثقن مع اجل  مـ جفـي إب، دون إخ ٕم، ؾنكـف ٓ ادذه 

 يرث: وفذا ؿول: مع وف  أعقيـ، أو أب-

خقة ثبً عوفؽتوب، ؾال حيجبقن إٓ عـص، أو إمجـوع، أو ؿقـوس، ومـو : أن مراث اإلوالعؾ  ♦

 وج  صـلء مـ ذفؽ، ؾال حيجبقن- 

 إخ ؾــنن ؾقــف: ؾقتســووون آشــتحؼوق، شــبى يف لســوووا ,واجلــ  اإلخــقة،: أي,وٕاــؿ 

 رعـام عـؾ إعـقة، ؿراعـي ظــ لــؼص ٓ افبــقة وؿراعـي اعــف، وإخ أعـقه، اجلـ  عوٕب، ُي فقون واجل 

عةـجرة أكبتـً ؽصــًو،   ظـع مثؾـف وفـذفؽ إب: لعصــقى يسـؼط آعــ ؾـنن أؿقى: ـوكً

ؾوكػرق مـف ؽصـون، ـؾ واح  مـفام إػ أخر أؿرب مـف إػ أصؾ افةجرة، ومّثؾف زيـ  عـقاد خـرج 

 -(1)مـف ار، اكػرق مـف ج وٓن، ـؾ واح  مـفام إػ أخر أؿرب مـف إػ افقادي

                                 
ب، وهق ـام يسؼطفؿ إ ،أن اجل  ُيسِؼط إخقة مـ مجقع اجلفوت :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (9.66)« ادغـل» (1)

 -ولؿ  عـ ظب افقهوب وؽرهؿ ،واعـ افؼقؿ ،اعـ لقؿقي :واختوره ،مذهى احلـػقي
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ُؾِث اداِل ُمْظطَِقفُ اْلـؿُ فنْن َكَؼَصْتف  كلٍخ َـفؿ،ققلف: ) َُ  (.  ؼاَشَؿُ  ظـ 

 أصور إػ ـقػقي لقريٌ اجل  مع اإلخقة، وعّغ أن فف حوفتغ:

 أن ٓ يؽقن مع اجل  واإلخقة صوحُى ؾرض، وإكام هق واإلخقة، ؾؾف حوفتون: احلال  إوػ:

اإلخـقة، أو أكثـك واحـ ة،  حـٌ  مــأن يؽقن اإلخقة أؿؾ مـ مثؾقف، ـام فق ـون معف وا إوػ:

 (-كلخ َـفؿوأكثك، أو ثالث إكوث، ؾوفعؿؾ أكف يؼوشؿفؿ، وهذا معـك ؿقفف: ) أو ذـرٌ 

 موت ظـ ج  وأخ صؼقؼ، ؾؾؽؾ واح  مـفام كصػ ادول، وصقرهتو: َهالف:

2 

 ج 

 أخ

1 

1 

ؾ حـظ ، فؾذـر مثوً موت مقً ظـ ج  وأخ وأخً، ؾـع  ـلن ظـ كو أخقيـ، وأخت َهال آخر:

 إكثقغ، وصقرهتو: 

5 

 ج  

 أخ 

 أخً

2 

2 

1 

أن يؽقن ثؿي مجع مـ اإلخقة، فق ؿوشؿفؿ فـؼص كصـقبف ظـ ثؾٌ ادول، ـام فـق ــوكقا  الهاكق :

ثالثي ذـقر، أو مخس إكوث، أو ذـريـ وأكثـك، أو ذــرًا وثـالث إكـوث، ؾوفعؿـؾ: أكــو كعطقـف ثؾـٌ 

 ي افقرثي-ادول، وٓ كـؼصف، وكؼّسؿ افبوؿل ظذ عؼق

موت مقً ظـ ج  وثالثي إخقة، ؾؾق أجريـو ادؼوشؿي ؾسـقؽقن فؽؾ واحـٍ  مــفؿ رعـع  َهال:

   -ادول، وهذا أكؼص مـ افثؾٌ، ؾنكـو حقـفو كعطقف افثؾٌ، وافبوؿل يتؼوشؿف اإلخقة
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 وصقرها: 

3  .3 .9 

 ج  1.3

 أخ 

 أخ 

 أخ 

1 

 

 افبوؿل

 

3 

2 

2 

2 

ِؼَل مو ُشُدِس الؽؾ  اْلـؿُ َحظُّ َـ وَع ذي َفْرٍض َعَده إَ ققلف: ) ََ ُؾِث َا  َُ  (.  ؼاَشَؿِ ، مو 

 -ؾرض صوحى ,واإلخقة اجل ،,أن يؽقن مع افقرثي  احلال  الهاكق :

ؾوفعؿؾ أكـو كعطل أصحوب افػروض، أو صوحى افػرض كصـقبف، ثؿ يؼول فؾج : خذ ثؾـٌ 

 عؼل- مو عؼل مـ ادول، أو ش س مجقع ادول، أو ؿوشؿ اإلخقة ؾقام

موت مقً ظـ أخقيـ صؼقؼغ، وج ، وزوجي، ؾؾؾزوجي افرعع: فع م افػـرع افـقارث،  َهال:

وأمو اجل  ؾفق عوخلقور: إمو أن يلخـذ ثؾـٌ مـو عؼـل، أو شـ س ــؾ ادـول ؿبـؾ لقزيـع افػـروض، أو 

يؼوشؿ اإلخقة ؾق خؾ معفؿ فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ، وحقـفو شتؽقن ادسلفي هـو مـ أرععـي، فؽـؾ 

 ٍ  مـفؿ افرعع، وصقرهتو: واح

4 

 زوجي  1.4

 ج  

 أخ

 أخ 

1 

1 

1 

1 

 يف هذه احلوفي لستقي فف ادؼوشؿي وثؾٌ افبوؿل، ومهو أحظ فف مـ ش س مجقع ادول- 
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ْبَؼ ِشَقى السُدِس: ُمْظطَِقُف، وَشَؼَط اإلخقةُ ققلف: ) َُ  (.  فنن   

أؿؾ، ؾنكــو حقـفـو كعطـل فق أكف ـون يبؼك عع  إظطوء أصحوب افػروض ؾروضفؿ ش س، أو 

 اجل  افس س، ويسؼط اإلخقة-

موت مقً ظـ عـتغ، وأم، وج ، وأخقيـ صؼقؼغ: ؾؾؾبـتغ افثؾثـون، وفـألم افسـ س:  َهالف:

   وصقرها:فقجقد افػرع افقارث، وعؼل ش س، ؾقؽقن فؾج ، ويسؼط اإلخقة، 

6 

 عـتون  2.3

 أم  1.6

 ج  

 صؼقؼون 

4 

1 

1 

, 

ً اعـ، وُأم، وجـ ، وإخـقة، ؾؾؾبــً افـصـػ، وفبــً آعــ افسـ س عـً، وعـ َهال آخر:

لؽؿؾي افثؾثغ، وفألم افس س، وافبوؿل ش س ؾقؽقن فؾج ، ويسـؼط اإلخـقة: ٓشـتؽامل ادسـلفي 

   وصقرها:ؾروضفو، 

6 

 عـً  1.2

 عـً اعـ  1.6

 أم  1.6

 ج   1.6

 أخقة  3

3 

1 

1 

1 

, 
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اجل  افس س، ولعقل مسلفتفؿ، يعقل ظـذ اجلـ  ؾنن ـون افبوؿل أؿؾ مـ ش س، ؾنكـو كعطل 

 -,وشـقلا عقون افعقل,افس س

وهـق أؿـؾ ,موت ظـ ج ، واعـتغ، وزوج: ؾؾؾبـتغ افثؾثون، وفؾـزوج افرعـع، وافبـوؿل  َهالف:

   وصقرها:يؽقن فؾج ،  ,مـ ش س

12.13 

 زوج  1.4

 عـتون  2.3

 ج   1.6

3 

8 

2 

 -  13إػ  12ولعقل ادسلفي مـ 

َُّ ِ )ققلف:  َّٓ يف إَْكَدِر  (.  إ

إٓ يف ادســلفي  ,إذا عؼــل يف ادســلفي شــ س ؾلؿــؾ,أي أن اجلــ  يســؼط اإلخــقة ؾــقام مضـــك 

 إـ ريي-

 هل أن جيتؿع زوج، وأم، وج ، وأخً فغر أم، يف مسلفي مراث- وإكدرُ :

رْت ؿقاظ  عوب اجل  واإلخقة ـَ َّ  -  (1)ؿقؾ: إاو شؿقً عذفؽ: ٕاو 

 فو شتؽقن ـام يع:وؿسؿت 

ادسلفي مـ شتي، فؾزوج افـصػ ثالثي، وفألم افثؾٌ اثـون، وفؾج  افس س واح ، وفألخـً 

افـصػ ثالثي، ؾتعقل إػ لسعي، ثؿ كجؿع كصـقى اجل  وإخـً فقؼتسـامه: لعصــقبًو: فؾـذـر مثـؾ 

                                 
 :حقث خالػتفا يف مَقر (1)

 -ويف إـ ريي مل لسؼط إخً ،يسؼط اإلخقة ؾنكفإذا مل يبؼ إٓ افس س  :أن ؿوظ ة هذا افبوب -1

 -إٓ إـ ريي ؾناو ظوفً ،أن مسوشؾ هذا افبوب ٓ لعقل -2

 -ويف إـ ريي ؾرض هلو ،ف يف ؽر ادعودة ٓ يػرض فألخً يف هذا افبوبأك -3
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ـرب رؤوشـفام حظ إكثقغ، ؾقؽقن كصـقبفام أرععي، ورؤوشفام ثالثي، وهل لبـويـ كصــقبفام، ؾـضـ

ثالثي يف ظقل ادسلفي لسعي، لبؾغ شبعي وظةـريـ: فؾزوج لسعي، وفألم شتي، وفؾج  وإخـً اثــو 

 وصقرها: ، (1)ظةـر، فف ثامكقي، وهلو أرععي

6 .9 .3 .27 

 زوج  1.2

 أم  1.3

 ج   1.6

 صؼقؼي  1.2

3 

2 

1 

3 

9 

6 

8 

4 

ـَ َثو والـدلقؾ: ♦ ، َؿــوَل: مــو ورد ظـــ ؿتـودة: َأنَّ َزْيــَ  ْعــ ، َوَزْوٍج، َوَجــ   ، َوُأم 
ًٍ ًٍ َؿـوَل يِف ُأْخــ عِــ

ًِ َأْرَعَعيٌ » ْوِج لِْسَعٌي، َوفِْؾَج   َثاَمكَِقٌي، َوفأُِلْخ : فأُِلم  ِشتٌَّي، َوفِؾزَّ ـَ ـْ َشْبٍع َوِظةـري  -(2)«َجَعَؾَفو ِم

ْػَرُض ٕخٍ  َعف إٓ  اققلف: ) ُُ ُعقُل، وٓ  َُ  (.  وٓ َ

قُل يف مسـوشؾ اجلـ  واإلخـقة، وٓ يػـرض فألخـً إٓ يف هـذه ادسـلفي، وهبـذا أي: أكف ٓ َيُعـ

 خوفػً إـ ريُي عؼقَي مسوشِؾ اجل   واإلخقة-

ـِ ققلف: )  (.  وَوَلُد إِب إذا اْكَػَرُدوا َعف: كَقَلِد إَقُ

ــوكقا وحــ هؿ دون  ــؼوء، إذا ـ ــقة إص ــؿ اإلخ ــ  ـحؽ ــع اجل ــقة ٕب م ــؿ اإلخ أي: أن حؽ

 ؾػقفؿ احلوٓت، وافتػصـقؾ افسوعؼ-إصؼوء، 

ـِ َا َقِد ولِد إِب ققلف: )  (. فنن اْجَتَؿُعقا فؼاَشؿقه َمَخَذ ظصبُ  ولِد إَقُ

 فنكـا كعؿؾ َا ُع:أي: فق أكف وج  يف ادسلفي مع اجل  إخقة أصؼوء، وإخقة ٕب، 

 كعّ هؿ مع إصؼوء ؾقؼوشؿقن اجل  ادول-  موًٓ:

                                 
 (-24)ٓعـ ظثقؿغ « لسفقؾ افػراشض»اكظر  (1)

 -وهق ؿتودة عـ دظومي ،وافراوي ظـف فؽـف مـؼطع عغ زي  ،وإشـوده ضعقػ، رجوفف ثؼوت ،أخرجف اف ارمل (2)



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
514 

، وأخ ٕب، ؾـتعومؾ مع اجل  ـلن ظـ كو أخقيـ صؼقؼغ، ؾقلخـذ اجلـ  ج ، وأخ صؼقؼ َهالف:

 وصقرها: افثؾٌ مؼوشؿي، 

3 

 ج  

 أخ صؼقؼ 

 أخ ٕب 

1 

1 

1 

ــًا: ــذي ٕب،  َاكق ــؽ يســؼط اإلخــقُة إصــؼوء اإلخــقة ٕب، ؾــرث افةــؼقؼ دون اف ععــ  ذف

 أؿّؾ مـ مثع اجل -وُلسؿك هذه ادسلفي: ادعوّدة، وٓع  ؾقفو أن يؽقن اإلخقة إصؼوء 

ِؼَل لَقَلِد إِب ققلف: ) ََ  (. وُمكهاُهْؿ ََتاَم َفْرِ فا، وَا 

أي: فق أن إصؼوء ـوكقا إكوثًو، ؾنن إكثك للخذ كصـقبفو، ومو يبؼـك يؽـقن فـألخ ٕب، وهـذا 

 يؽقن إذا ـون يف ادسلفي أخً صؼقؼي واح ة-

ــف: ــً ظـــ جــ ، وأخــً صــؼقؼي، وأخــقيـ ٕب، ؾ َهال ؾؾجــ  افثؾــٌ، وفؾةــؼقؼي مــوت مق

 وصقرها:افـصػ، وافبوؿل فإلخقة ٕب، 

6 

 ج   1.3

أخً  1.2

 صؼقؼي 

 ب أخقيـ

2 

3 

1 

 ؾنن ـوكتو اثـتغ ؾؾـ يبؼك صـلء: ٕن اجل  شـقلخذ افثؾٌ، وإختغ افثؾثغ-
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

، مو ] ـٍ : السـُدُس َـع ُوجـقدِ َوَلـٍد، مو َوَلـِد اَـ اَــغ َــ إخـقةٍ مو مخـقاٍت، والهُؾـُث َـع وللم 

هلمُها َِ ، وللِب  ـِ ُع َع َزوجٍ  ومَقُ َُ ، والر ـِ فؿ، والسُدُس َع َزوٍج ومَقُ َِ  .[َظَد

 هذا افػصؾ هق يف مؼ ار مراث إم، وأحقافف-

، مو اَـغ َـ إخقةٍ مو مخقاٍت ققلف: ) ـٍ : السُدُس َع ُوجقدِ َوَلٍد، مو َوَلِد اَ  (.  وللم 

 وً أصور دراث إم، ؾبّغ أن هلو حوٓت ثالث: 

 لرث افس س يف صقرلغ:  موًٓ:

ـٍ ذـر- ,اً وفق واح ,( إذا ـون معفو ؾرع وارث 1  ، ذـرًا، أو أكثك، أو اعـ اع

   وصقرها:موت مقً ظـ أم، ومخسي أعـوء، ؾؾفو افس س،  َهالف:

6 

 أم 1.6

 اعـ 

 اعـ 

 اعـ 

 اعـ 

 اعـ

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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موت ظـ أم، وعـً، وظّؿ، ؾؾألم افس س أيضًو، وفؾبـً افـصـػ، وفؾعـؿ افبـوؿل  ل آخر:َها

   وصقرها:لعصقبًو، 

6 

 أم 1.6

 عـً  1.2

 ظؿ

1 

3 

2 

: ؾؾفو افس س، وفف افبوؿل لعصقبوً  َهال آخر: ـٍ    وصقرها: ،موت ظـ أم، واعـ اع

6 

 أم  1.6

 اعـ اعـ 

1 

5 

﮶ ﮷ ھ ے ے ۓ ۓ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦  -(1)(﮲ ﮳ ﮴﮵  

 ( إذا ـون معفو مجع مـ اإلخقة، وأؿؾ اجلؿع هـو اثـون-2

   وصقرها:موت ظـ أم، وأخقيـ صؼقؼغ، ؾؾفو افس س،  َهالف:

6 .2 .12 

 أم  1.6

 أخ صؼقؼ 

 أخ صؼقؼ 

1 2 

5 

5 

 -  (2)(ې ې ې ې ى ى)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

                                 
 (-11)افـسوء، أيي  (1)

 (-11)افـسوء، أيي  (2)
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 ن إم َـ الهؾث إػ السدس َلخقُـ؟فنن قال قائؾ: مقؾ اجلؿع َلَ ، فؽقػ َتجبق 

  ؾوجلقاب: أكف ؿ  ورد ظـ زي  عـ ثوعً أكف ـون حيجى إم عـوٕخقيـ، ؾؼـوفقا فـف: يـو أعـو

إن »، وأكـً حتجبفـو عـلخقيـ؟ ؾؼـول: (1)(ې ې ې ې ى ى)شعق ، ؾنن اهلل يؼقل: 

 -(2)«افعرب لسؿل إخقيـ إخقة

إن إخـقيـ ٓ »ؾؼـول:  عــ ظػـون  وورد أيضًو ظــ اعــ ظبـوس، أكـف دخـؾ ظـذ ظـثامن

«، خقان عؾسـون ؿقمـؽ فقسـو عـنخقة، ؾـوٕ(3)(ې ې ې ې)يردان إم ظـ افثؾٌ، ؿـول اهلل: 

 -(4)«ٓ أشتطقع أن أرّد مو ـون ؿبع، ومضـك يف إمصور، ولقارث عف افـوس»ؾؼول ظثامن: 

فؿققلف: ) َِ  (.  والهُؾُث َع َظَد

 مع ظ م افػرع افقارث، وظ م اجلؿع مـ اإلخقة-لرث إم افثؾٌ:  احلال  الهاكق :

مــوت ظـــ أم، وأخ صــؼقؼ، ؾؾــألم افثؾــٌ، وافبــوؿل فــألخ افةــؼقؼ عوفتعصـــقى،  َهــال ذلــؽ:

   وصقرها:

3 

 أم 1.3

 أخ صؼقؼ

1 

2 

 -(5)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

                                 
 (-11)افـسوء، أيي  (1)

 -صحق  ظذ صـرط افةـقخغ :، وؿول احلوـؿ(373. 6)، وافبقفؼل يف افؽزى (7959)أخرجف احلوـؿ  (2)

 (-11)افـسوء، أيي  (3)

ورّده احلوؾظ،  ،صحق  اإلشـود :وؿول احلوـؿ (،373. 6)، وافبقفؼل يف افؽزى (7969)أخرجف احلوـؿ  (4)

 -وضعػف إفبوين

 (-11)فـسوء، أيي ا (5)
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ُع َع َزوجٍ  ومَقُققلف: ) َُ ، والر ـِ هلمُهاوالسُدُس َع َزوٍج ومَقُ َِ ، وللِب   (.  ـِ

لرث إم ثؾـٌ افبـوؿل، وذفـؽ يف مسـلفتغ لسـؿقون عـوفعؿريتغ، ومهـو: زوج،  احلال  الهاله :

 وأم، وأب، أو زوجي، وأم، وأب-

ؾوفعؿؾ أكــو كعطـل صـوحى افػـرض ؾرضـف، وهـق يف افـزوج افـصـػ، ويف افزوجـي افرعـع: 

وهـق افثؾـٌ: فعـ م افػـرع افـقارث، ,أيضـًو فع م افػرع افقارث، ثـؿ إكــو فـق أظطقــو إم ؾرضـفو 

: فؽوكً أـثر مـ إب، وٕجؾ هذا ؾنكـو كعطقفو ثؾـٌ افبـوؿل، وفـقس ثؾـٌ ,واجلؿع مـ اإلخقة

 مجقع ادول، وحقـفو يؽقن هلو مع مسلفي افزوج: افس س، ومع مسلفي افزوجي: افرعع-

وَن ُظَؿُر إَِذا َشـَؾَؽ عِـَـو َضِريؼـًو ـَ »ؿول:  مو رواه اف ارمل ظـ َظْبُ  اهللِ عـ ظؿر  والدلقؾ: ♦

ٌُ َمو َعِؼَل  ْوِج افـ ْصُػ، َوفأُِلم  ُثُؾ : فِؾزَّ ـِ ُف َؿوَل يِف َزْوٍج َوَأَعَقْي  -(1)«َوَجْ َكوُه َشْفاًل، َوإِكَّ

 ًٍ ـِ َثوعِ ـْ َزْيِ  ْع :  ومو رواه ظب  افرزاق َظ ـِ ْوِج افـ ْصُػ، َوفِ »يِف َزْوٍج َوَأَعَقْي ٌُ فِؾزَّ أْلُم  ُثُؾ

 -  (2)«َمو َعِؼَل، َوفأِْلَِب اْفَػْضُؾ 

 وؿ  لبعفؿ ظذ هذا: ظثامن، واعـ مسعقد، وهق مذهى إشؿي إرععي-

 

 

 

 

                                 
واعـ أ  صقبي يف مصـػف  (،54. 1)وشعق  عـ مـصقر يف افســ  (،19915)أخرجف ظب  افرزاق يف ادصـػ  (1)

 -، وإشـوده صحق (2997)واف ارمل يف افســ  (،352)وأَ  يف ؾضوشؾ افصحوعي  (،31953)

واعـ أ  صقبي يف مصـػف  (،55. 1)ـ ، وشعق  عـ مـصقر يف افسـ(19929)أخرجف ظب  افرزاق يف ادصـػ  (2)

 وإشـوده صحق  (31951)
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

ـَ فَبْقـــَفـ، ] ُْ ، وممُّ إِب، وممُّ مِب إِب، وإن َظَؾــْقَن ُمَقَــَ : الســُدِس، فــنن َتــاَذ َتـِرُث ممُّ إم 

ُؾَهــل  َُ  : َتْغِ ََ ُة ََؼــَرا ، وَتــِرُث اْلــَجدَّ ــْ  فؾفــا َوْحـَدها. وَتــِرُث ممُّ إِب واجَلــدُّ َعفـ ، كــالعؿ  ََ ــ َقُر ََ و

ُتـف تِـف فَجدَّ َج َــَ  ظؿَّ ُتف: ممُّ مم  مم  َولِدمها، وممُّ مم  مَقف، وإن َتَزوَّ َج َـَ  خالتِف، فَجدَّ  السُدِس، فؾق َتَزوَّ

 .[وممُّ مِب مٍب  ممُّ مم  ممٍّ 

 هذا افػصؾ هق يف مراث اجل ة-

، وممُّ إِب، وممُّ مِب إِب، وإن َظَؾْقَن ُمَقََ : السُدسِ ققلف: )  (.  َتِرُث ممُّ إم 

 :أصور هـو إػ أمريـ 

   موًٓ: َـ هل اجلدة التل ترث؟

 :فؼرر مهنـ َلث 

 - ظؾً وإن ,أمفو ؿبؾ مـ إم ج ة لؽقن افتل إم أم أم: أي,- أم إم، وأمفو 1

 -ظؾً وإن ,أمف جفي مـ إب ج ة: أي,- أم إب، وأمفو 2

 -,أمف ؿبؾ مـ اجل  ج ة: أي,- أم أ  إب، وأمفو 3

 وضوعط اجل ة افتل لرث: افتل ٓ يؽقن يف كسبتفو إػ ادقرث ذـر م ل علكثك-

 علكثك- ؾخرج عذفؽ اجل ة افتل يؽقن يف كسبتفو إِػ ادقرث ذـر م ل

 أم أ  إم، وأم أ  أم إب- َهؾ:

ـِ  والدلقؾ: ♦ أمو أم إم وأم إب: ؾألاام ج لون وّرثفام افـبل ^ ع ٓفـي حـ يٌ َؿبِقَصـَي ْعـ

ُف َؿوَل:  يِؼ َلْسَلُفُف ِمَراَثَفـو، َؾَؼـوَل هَلَـو َأُعـق عَ »ُذَؤْيٍى، َأكَّ ُة إَِػ َأِ  َعْؽٍر افص    ـا َلـِؽ يِف ْؽـٍر: َجوَءِت اْفـَج َّ ََ

اَس  ا َظؾِْؿُ  َلِؽ يِف ُشـَِّ  َرُشقِل اهللِ ^ صـق ًا، َفاْرِجِعل َحتَّـك َمْشـَلَل الـَـّ ََ ، َؾَسـَلَل كَِتاِب اهللِ صـلٌل، َو

ـُ َس، َؾَؼـوَل َأُعـق َعْؽـٍر:اْفـؿُ افـَّوَس، َؾَؼوَل  ـُ ُصـْعَبَي: َحضــرُت َرُشـقَل اهللِ ^ َأْظَطوَهـو افس  َهـْؾ  ِغَرُة ْع
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َعَؽ َغْرُ َ  ، َؾَؼـوَل: ِمْثـَؾ َمـو َؿـوَل ََ ـُ َمْسَؾَؿَي إَ َْكَصوِري  ُ  ْع ِغَرُة، َؾَلْكَػـَذُه هَلَـو َأُعـق َعْؽـٍر اْفــؿُ ؟ َؾَؼوَم ُلَؿَّ

ـِ اْفــَخطَّوِب َلْسـَلُفُف ِمَراَثَفـو؟ َؾَؼـ ُة إَ ُْخـَرى إَِػ ُظَؿـَر ْعـ يُؼ، ُثؿَّ َجوَءِت اْفـَج َّ ـا َلـِؽ يِف وَل هَلَـو: افص    ََ

ـا َمَكـا ََِزائِـٍد يِف اْلَػـَرائِِض صــق  ََ ِ ، َو ا َكـاَن اْلَؼَضـاُل الَّـِذي ُقضــل َِـِف إَِّٓ لَِغـْرِ ََ ًا، كَِتاِب اهللِ صـلٌل، َو

ُتُؽَ  َخَؾْ  َِِف َففُ  َُّ ْقـَُؽَ ، َوَم ََ ُدُس، َفنِِن اْجَتَؿْعُتَ  َفُفَق  اَوَلؽِـَُّف َذلَِؽ السُّ  -(1)«َق هَلَ

، ومـــ ضـــرورلف أن (2)«من الـبــل ^ مظطــك َــلث جــدات»وأمــو أم أب إب: ؾؾــام ورد: 

 يؽقن ؾقفـ أم أم إب، أو مـ هل أظذ مـفو-

 َاكقًا: َؼدار َراث اجلدة.

 مؼ ار مراثفـ: افس س: حل يٌ ؿبقصي عـ ذؤيى ادتؼ م-

 -(3)وؿ  حؽل ظذ هذا إمجوع افعؾامء

ـَ فَبْقـَفـفنن َتاققلف: ) ُْ  (.  َذ

 إذا اجتؿعً أـثر مـ ج ة يف درجي واح ة، ؾناـ يتؼوشؿـ افس س عقـفـ-

يِؼ، َؾـَلَراَد  والدلقؾ: ♦ ـ   َلوِن إَِػ َأِ  َعْؽـٍر افص   اْفــَج َّ
ًِ ُف َؿوَل: َأَل ٍ  َأكَّ ـِ ُلَؿَّ ـِ اْفَؼوِشِؿ ْع مو ورد َظ

ـْ ِؿَبؾِ  ُ َس فِؾَّتِل ِم ًْ َوُهـَق  َأْن جَيَْعَؾ افس  تِل َفْق َموَلـ ُك افَّ ـَ إَ َْكَصوِر: َأَمو إِكََّؽ َلْسُ ، َؾَؼوَل َفُف َرُجٌؾ ِم إَ ُم 

ُ َس َعْقـَُفاَم  وَهو َيِرُث، َؾَجَعَؾ َأُعق َعْؽٍر افس  وَن إِيَّ ـَ َحل  
(4)- 

                                 
 (،2199)وافسمذي (،2894)وأعق داود  (،19983)وظب  افرزاق يف ادصـػ  (،488)أخرجف موفؽ يف ادقضل  (1)

 (1689)وضعػف إفبوين يف اإلرواء  (،2724)واعـ موجف  (،6341)وافـسوشل يف افؽزى 

واعـ أ  صقبي يف ادصـػ  (،79)وشعق  عـ مـصقر يف افســ  (،19979)صـػ أخرجف ظب  افرزاق يف اد (2)

 -وإشـوده معضؾ ،^مـ ضريؼ إعراهقؿ ظـ افـبل  (2977)واف ارمل يف افســ  (،31276)

 (-9.55)« ادغـل» (3)

واف ارؿطـل  (،81,82)وشعق  عـ مـصقر  (،19984)وظب  افرزاق  (،1872)أخرجف موفؽ يف ادقضل  (4)

  -وافؼوشؿ مل ي رك ج ه أعو عؽر--ألً اجل لون :مـ ضريؼ افؼوشؿ عـ لؿ  ؿول ،6.235وافبقفؼل  (،4.99)
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فـ ذــٌر، وٓ يقجـ  مـرجٌ  فقاحـ ة ظـذ إخـرى، ؾوشـتق ـُ ى وٕاــ ذوات ظـ د ٓ َيْةــَر

 ـثرهـ وواح هتـ: ـوفزوجوت-

ََْ  فؾفا َوْحَدهاققلف: ) ـ َقُر ََ  (.  و

أي: أن اجل ة إؿرب لسؼط اجل ة إعع ، شقاًء ـوكً إؿـرب مــ جفـي إم، أو مــ جفـي 

 إب-

 (.  وَتِرُث ممُّ إِب واجَلدُّ َعف ، كالعؿ  ققلف: )

لرثون مع وفـ هيام، ؾـسث أم إب مـع  ، وـذا أم اجل : ؾناام,وهل اجل ة,عوفـسبي ٕم إب 

 إب، وأم اجل  مع اجل ، ـام لرث أم إب مع افعؿ، وهل أمف، ؾؽذا اعـفو وهق إب-

أكــف روي ظـــ ظؿــر، واعـــ مســعقد، وأ  مقشـــك، وظؿــران عـــ حصـــغ، وأ   والــدلقؾ: ♦

ؿ وَرثقهو مَع اعـِفو: »افطػقؾ   -(1)«أاَّ

 -,افتل هل إم,ٓ لرث مع اعـتفو أمو عوفـسبي ٕم إم ؾناو 

من الـبـل ^ جعـؾ لؾجـدة السـدس إذا   ُؽــ دوهنـا »: مو ورد ظـ عريـ ة  والدلقؾ: ♦

 -(2)«مم

ــف: ممُّ مم  مم  ققلــف: ) ُت ــف، فَجدَّ ــَ  خالتِ َج َـ ــَزوَّ ــل الســُدِس، فؾــق َت ُؾَه َُ  : َتْغِ ََ ــَرا ُة ََؼ ـــَجدَّ ــِرُث اْل وَت

ُتف ممُّ مم  ممٍّ وممُّ مِب مٍب َولِدمها، وممُّ مم  مَقف،  تِف فَجدَّ َج َـَ  ظؿَّ  (.  وإن َتَزوَّ

فق ـون ظـ كو ج لون، إح امهو: صورت ج ة فؾؿقً مـ ضريؼغ: ؾناو لـرث ثؾثـل افسـ س، 

 وإخرى لرث ثؾٌ افس س-

                                 
  (31391)ومصـػ اعـ أ  صقبي  (19997 ,19999) مصـػ ظب  افرزاق :اكظر (1)

ين وضعػف إفبو (،6.234) وافبقفؼل (،4.91)4واف ارؿطـل  (،6338)وافـسوشل  (،2895)أخرجف أعق داود  (2)

 (-498)يف ضعقػ أ  داود 
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، ثؿ موت هذا افقفـ ، ؾـنن أم أم أمـف، وأم أم اً فق لزوج عـً خوفتف، ؾقف ت فف وف  َهال ذلؽ:

 عقف واح ة، ؾسثف مـ ضريؼ ؿراعتغ، وهؽذا-أ

أاو صخص ذو ؿراعتغ ؾسث عؽؾ واح ة مـفام مـػردة، وٓ يرج  هبام ظذ ؽـره،  والعؾ : ♦

 ؾقجى أن لرث عؽؾ واح ة مـفام: ـوعـ افعؿ إذا ـون أخًو ٕم، أو زوجًو-
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 ٌلاااااافص

 :قال ادملػ 

ـٍ َوْحــَدها، َــؿ ٕخــٍ  َٕــقُـ، مو ٍٕب  والـصــُػ فــرُض َـــٍ  وحــَدها، َــؿ هــق] ــ لبـــِ  اَ

ـٍ فـلكهَر َـع َــٍ ،  ـَ ََذَكٍر. والسُدُس لبـِ  اَـ ْب َعصَّ ُُ وحَدها. والهؾهاِن لهِـَْتْغِ َـ اجلؿقِع فلكهَر إذا   

ـٍ  فـقف . فـنن اشـَتْؽَؿَؾ الهؾهـِغ َــاٌت،  َعص  َُ ، َـع َظـَدِم  ـِ مو وإْخُ  فلكهُر ٍٕب، َع مخٍ  َٕـقُ

، كـذا إخـقاُت َــ إِب َـع  َـّ َـّ مو َمْكـَزَل َــف َـّ َذَكـٌر َـنزائِف ـْبُف َُُعص  ، إن    َـّ ـ دوهَنـ ََ مها، َشَؼَط 

. وإخُ  فلكهُر َتِرُث َالتعصقِ  َا َفَضَؾ ظــ َفـْرِض البــِ   َـّ َـّ َمُخقُه ْبُف َعص  ُُ ـِ و   مخقاِت إَقُ

ـ َولَ  َِ َد، ولؾذَكِر مو إكهك  َُ َُّ ِ فَلْز : السُدُس، وَٓـِغ فلزَُد الهُؾُث َقـَفؿ َالسِق  .  [ِد إم 

 هذا افػصؾ ظؼ ه فبقون مراث افبـوت، وعـوت آعـ، وإخقات مـ اجلفوت افثالث-

 (.  والـصُػ فرُض َـٍ  وحَدهاققلف: )

 إذا اكػردت افبـً ظـ أٍخ هلو، ؾناو للخذ كصػ ادول ؾرضًو-

 ، وحؽل آلػوق ظذ هذا-(1)(ہ ہ ہ ھ ھ) ؿقفف لعوػ: والدلقؾ: ♦

ـٍ َوْحَدهاققلف: )  (.  َؿ هق لبـِ  اَ

 إذا مل يقج  عـً، ووج  عـً اعـ، وفق كزفً عؿحض افذـقر: ؾناو لرث افـصػ، عؼق يـ:

أن ٓ يقج  معصٌى هلو، وهق أخقهو، أو اعــ ظؿفـو افـذي يف درجتفـو، أو اعــ مــ أعــوء  ,1

 و-إعـوء عـ هق أكزل مـف

 عـً اعـ، وظؿ، فبـً آعـ افـصػ- َهالف:

 عـً اعـ، واعـ اعـ، وظؿ، ؾؾبـً آعـ واعـ آعـ ادول: فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ-

 عـً اعـ، واعـ اعـ اعـ: ؾؾفام ادول: فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ- 

                                 
 (-11)افـسوء، أيي  (1)
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- أن ٓ لقجــ  مةــورـي هلــو، وهــل أختفــو صــؼقؼي ـوكــً، أو ٕب، أو عـــً ظؿفــو افتــل يف 2

 رجتفو-د

 عـً اعـ، وعـً اعـ: ؾال لرث افـصػ، وإكام لرثون افثؾثغ- َهالف:

أو  اً * وؿقفـو: )وفق كزفً عؿحض افذـقر(: معـوه: أن لؽقن افقاشطي عقـفو وعغ ادقـً ذــر

 : ـبـً اعـ، أو عـً اعـ اعـ وهؽذا، ٓ عـً عـً اعـ: ؾنن هذه أدفً علكثك-اً ذـقر

 (.  َؿ ٕخٍ  َٕقُـققلف: )

 : أن إخً افةؼقؼي للخذ افـصػ عؼققد ثالثي:أي

 - أن ٓ يقج  مـ يسووهيو، وهل أختفو- 1

 ٓ يقج  مـ يعصبفو، وهق أخقهو- أن - 2

 ٓ يقج  مـ حيجبفو، وهق افػرع افقارث، أو إصؾ مـ افذـقر افقارث-أن - 3

 -(1)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)ؿقفف:  والدلقؾ: ♦

 (.  امو ٍٕب وحَدهققلف: ) 

أي: أن إخــً ٕب لــرث افـصــػ هبــذه افؼقــقد افثالثــي افســوعؼي، وؿقــ  راعــع وهــق: ظــ م 

 إخً افةؼقؼي-

 : موت مقً ظـ أخً ٕب، وظؿ: ؾؾألخً ٕب افـصػ-َهالف

   وصقرها:ؾؾق وج ت معفام أخً صؼقؼي شؼطً إخً ٕب، 

2 

 أخً ٕب 1.2

 ظؿ 

1 

1 

                                 
 (-176)افـسوء، أيي  (1)
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ـَ ََذَكرٍ والهؾهاِن لهِـَْتْغِ َـ اجلؿققلف: ) ْب َعصَّ ُُ  (.  قِع فلكهَر إذا   

ـّ  أي: أن مـ مضـغ وهـ: افبـً، وعــً آعــ، وإخـً افةـؼقؼي، وإخـً ٕب، إذا ــ

 :وصقرهااثـتغ ؾلـثر أخذن افثؾثغ، عؼققدهـ افسوعؼي، 

2 

 أخً ش

 أخً ٕب

 ظؿ

1 

, 

1 

   وصقرها:عـتو اعـ، وظؿ، ؾؾؾبـتغ افثؾثون،  َهال آخر:

3 

 و اعـعـت

 ظؿ

2 

1 

أختون صؼقؼتون، ومخس أخقات ٕب، واعـ ظؿ: ؾؾألختغ افةـؼقؼتغ افثؾثـون، وٓعــ افعـؿ 

 :  وصقرهاافبوؿل: لعصـقبًو، ولسؼط إخقات ٕب، وهؽذا، 

3 

 أختون صؼقؼتون 2.3

 مخس أخقات ٕب

 اعـ ظؿ 

2 

, 

1 

 -(1)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

                                 
 (-11)افـسوء، أيي  (1)
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ٌ  )وققلف:  ك  ف  ا  َّا م 
ث ا   ع  َم   لثُّل  ل ه   ف 

اى   ا  ْثن   ْْي    -(1)(ْ  ك 

ـَ ؿــول وحلــ يٌ جــوعر عـــ ظبــ  اهلل  ــ ــَرَأًة ِم ــو اْم ــك ِجْ ـَ ــو َمــَع َرُشــقِل اهللِ ^ َحتَّ : َخَرْجـَ

: َيو َرُشقَل  ًْ َْشَقاِق، َؾَجوَءِت اْفـَؿْرَأُة عِوْعـََتْغِ هَلَو، َؾَؼوَف ْٕ َْكَصوِر يِف ا ْٕ ـِ َؿـْقٍس  ا ًِ ْعـ اهللِ، َهوَلوِن عِـَْتـو َثوعِـ

ُف، َؾَؾْؿ َيَ ْع هَلاَُم َمـوًٓ إِ  ؾَّ ـُ ُفاَم َموهَلاَُم، َوِمَراَثُفاَم  َّٓ َأَخـَذُه، َؾـاَم َلـَرى ُؿتَِؾ َمَعَؽ َيْقَم ُأُحٍ ، َوَؿْ  اْشَتَػوَء َظؿ 

 َّٓ َٓ ُلـَْؽَحـوِن َأَعـ ًا إِ ْؼِضـ» َوهَلُـاَم َمـوٌل، َؾَؼـوَل َرُشـقُل اهللِ ^: َيو َرُشقَل اهللِ؟ َؾَقاهللِ  ، «ل اهللُ يِف َذلِـَؽ ـَُ

 
ِ
ًْ ُشقَرُة افـ َسوء اْدُظـقا »أيـي، َؾَؼـوَل َرُشـقُل اهللِ ^:  (2)(گ گ گ ڳ)َؿوَل: َوَكَزَف

ِفاَم:  «يِل اْلـَؿْرَمَة َوَصاِحَبَفا ، َوَمْظِط مُ »َؾَؼوَل فَِعؿ  ِؼَل َفَؾَؽ َمْظطِِفَ  الهُُّؾَهْغِ ََ ا  ََ ، َو ـَ ُفَ  الهُُّؿ ََّ» (3)  - 

 ؾلمو إذا ظصبفـ ذـٌر، ؾناـ ي خؾـ معف مؼوشؿًي فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ-

، أو أختـون صـؼقؼتون، ,وفـق أكـزل مــفـ,عـتون، واعـون، أو عـتو اعـ اعـ، واعـ اعـ اعـ  َهالف:

 وصقرها: ، وأخ صؼقؼ، ؾؾؾذـر مثؾ حظ إكثقغ

6 

 اعـ 

 ـ اع

 عـً 

 عـً 

2 

2 

1 

1 

 -(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

                                 
 (-176)افـسوء، أيي  (1)

 (-11)افـسوء، أيي  (2)

و اْعـََتو َش  ،أَْخَطَل عِْؼٌ ؾِقفِ » :وؿول أعق داود (2992)وافسمذي  (،2891)أخرجف أعق داود  (3) اَم مُهَ عِقعِ إِكَّ ـِ افرَّ  ،ْعِ  ْع

ـُ َؿْقسٍ  ًُ ْع  (-1677)وحسـف إفبوين يف اإلرواء  ،«ُؿتَِؾ َيْقَم اْفَقاَمَميِ  ،َوَثوعِ
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، َـع َظـَدِم ققلف: ) ـِ ـٍ فلكهَر َع َـٍ ، وإْخُ  فلكهُر ٍٕب، َع مخٍ  َٕـقُ والسُدُس لبـِ  اَ

ٍ  فقف  َعص  َُ  .) 

ًٌ واحـ ة، ومعفـو عــً اعــ، ؾـنن عــً آعــ لـرث افسـ س، لؽؿؾـي  إذا وج  يف ادسلفي عـ

 ثؾثغ- اف

موت ظـ عـً، وعــً اعــ، وظـؿ، ؾؾؾبــً افـصـػ، وفبــً آعــ افسـ س، وفؾعـؿ  َهالف:

 :  وصقرهاافبوؿل، 

6 

 عـً  1.2

 عـً اعـ  1.6

 ظؿ 

3 

1 

2 

مـوت ظــ أخـً صـؼقؼي، وأخـً ٕب، واعــ ظـؿ، ؾؾألخـً افةـؼقؼي افـصـػ،  َهال آخر:

 :  وصقرهاوفألخً ٕب افس س، وافبوؿل ٓعـ افعؿ، 

6 

 أخً صؼقؼي  1.2

 أخً ٕب  1.6

 ظؿ

3 

1 

2 

ـَ صـرْحبِقَؾ َؿوَل: والدلقؾ:  ♦ ـِ اْعـَـٍي، َواْعـَـِي »مو رواه افبخوري ظـ ُهَزْيِؾ ْع ُش َِؾ َأُعق ُمقشـك، َظ

ـَ َمْسُعقٍد، َؾسـقَتوعُِعـِل، ًِ افـ ْصُػ، َوْأِت اْع ؟ َؾَؼوَل: فاِِلْعـَِي افـ ْصُػ، َوفأُِلْخ ًٍ ، َوُأْخ ـٍ ـُ  اْع َؾُسـ َِؾ اْعـ

ـَ  ًُ إِذًا َوَمـو َأَكـو ِمـ ، َأْؿضــل ؾِقَفـو عِـاَم اْفــؿُ َمْسُعقٍد َوُأْخِزَ عَِؼْقِل َأِ  ُمقشـك، َؾَؼـوَل: َفَؼـْ  َضـَؾْؾ ـَ ْفَتِ ي
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ِؼـَل فَ َؿضـك افـَّبِل  ^  ََ ـا  ََ ، َو ُدُس َتْؽِؿَؾـَ  الهُُّؾَهـْغِ ـٍ السُّ َْ ـَِ  ا َْ
ِٓ ـَِ  الـ ْصُػ، َو َْ ، َؾَلَلْقـَـو َأَعـو ؾُِلْخـِ  لِِل

ـِ َمْسُعقٍد، َؾَؼوَل: َٓ َلْسَلُفقيِن َمو َداَم َهَذا اْفـَحْزُ ؾِقُؽؿْ  َكوُه عَِؼْقِل اْع  -(1)«ُمقشـك َؾَلْخَزْ

وٕن افثؾثغ كصـقى افبـتغ، وإختغ، وفؽــ كعومـؾ افبــً ادبوصــرة معومؾـي عــً آعــ، 

 ٕب-وٓ عغ إخً افةؼقؼي وافتل 

ٍ  فقف * وققلف: ) َعص  َُ شبؼ عقوكف يف افؼقـقد إلرثفــ افـصـػ، وهـق أن ٓ يقجـ   (:َع َظَدِم 

   معصٌى هلـ، ؾؾق وج  معصى ورثـ معف افبوؿل فؾذـر، مثؾ: حظ إكثقغ-

عــً، وعــً اعــ، واعــ اعــ: ؾؾؾبــً افـصـػ، وافبـوؿل فبــً آعــ، واعــ آعــ،  َهالف:

 :  وصقرها

2 .3 .6 

 عـً  1.2

 عـً اعـ 

 اعـ اعـ 

1 3 

1 

2 

أخــً صــؼقؼي، وأخــً ٕب، وأخ ٕب: ؾؾؾةــؼقؼي افـصــػ، وافبــوؿل فألخــً  َهــال آخــر:

 :  وصقرهإب، وإخ ٕب، 

2 .3 .6 

 أخً صؼقؼي  1.2

 أخً ٕب 

 أخ ٕب 

1 3 

1 

2 

 

                                 
 (6736)افبخوري  (1)
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َـّ ققلف: ) ـ دوهَن ََ  (.  فنن اشَتْؽَؿَؾ الهؾهِغ َـاٌت، مو مها، َشَؼَط 

 ج  يف ادسلفي عـتون، شؼط مـ دواـ مـ عـوت آعـ-فق و

 (-مو مهاوفق وج  عـً، وعـً اعـ، شؼط مـ دواـ وهل عـً اعـ اعـ، وهذا معـك ؿقفف: )

َـّ ققلف: ) َـّ مو َمْكَزَل َـف َـّ َذَكٌر َنزائِف ْبُف َعص  ُُ    (.إن   

 و أكزل-شؼقط عـوت آعـ إكزل مؼق  عع م وجقد معصٍى هلـ يف درجتفـ، أ

: عـً، وعـً اعـ، وعـً اعـ اعـ، واعـ اعــ اعــ اعــ: ؾؾؾبــً افـصـػ، وفبــً آعــ َهالف

افس س، لؽؿؾي افثؾثغ، وافبوؿل يؽقن فبـً اعـ آعـ، واعـ اعـ اعـ آعـ: لعصـقبًو، فؾـذـر مثـؾ 

 :  وصقرهاحظ إكثقغ، 

6 .3 .18 

 عـً  1.2

 عـً اعـ  1.6

 عـً اعـ اعـ 

 عـ اعـ اعـ اعـ ا

3 

1 

2 

6 

3 

2 

4 

َـّ ققلف: ) َـّ َمُخقُه ْبُف َعص  ُُ ـِ و    (.  كذا إخقاُت َـ إِب َع مخقاِت إَقُ

أي: ـام ؿؾـو يف افبـً مع عـً آعـ كؼقل يف إخً افةؼقؼي، وإخـً ٕب، ؾؾـق وجـ ت 

قف افػؼفـوء أختون صؼقؼتون، ؾناـ يسؼطـ افتل ٕب، مو مل يقج  أخ ٕب يعصـبفو، وهـق مــ يسـؿ

 عوٕخ ادبورك، وهق افذي فقٓه فسؼطً أختف، ؾؾام وج  ورثً معف افبوؿل لعصقبّو-

 : عـتون، وعـً اعـ، واعـ اعـ، ؾؾؾبـتغ افثؾثون، وافبوؿل هلام لعصقبًو-َهالف

 ويؼوعؾف إخ ادةموم، وهق افذي فقٓه فقرثً أختف-

زوج افـصـػ، وفألخـً افةـؼقؼي ٕب، وأخ ٕب، ؾؾؾـوأخً : زوج، وأخً صؼقؼي، َهالف

افـصػ، ويسؼط إخ، وإخً ٕب، وفـقٓ وجـقد إخ ٕب فؽوكـً إخـً صـوحبي ؾـرض 

 افس س-
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أن اعـ إخ ٓ يعصى أختف، إكام افتعصـقى يف إخـقات هـق مــ ِؿَبـِؾ إخ ؾؼـط،  واظؾؿ: •

 شقاء افةؼقؼ، أو افذي ٕب-

َد وإخُ  فلكهُر َتِرُث َالتعصقِ  َققلف: )  َُ  (.  ا َفَضَؾ ظـ َفْرِض البـِ  فَلْز

فق وجـ ت أخـً صـؼقؼي، أو ٕب ؾـلـثر، وــون ظــ كو عــً، أو أـثـر، أو عــً اعــ ؾـلـثر، 

ؾقرثً افبـً، أو عـً آعـ افـصـػ، أو ورثــ افثؾثـغ، ؾـنن إخـً افةـؼقؼي أو ٕب لـرث مـو 

  َـ القارَات:وُؽقن لصـػغعؼل: لعصـقبًو، وهذا مو يسؿك عوفتعصـقى مع افغر، 

 -آعـ عـً مع أو، افبـً مع ,أـثر أو واح ة،,إخً افةؼقؼي  ,1

 -آعـ عـً مع أو، افبـً مع ,أـثر أو واح ة،,إخً ٕب  ,2

: موت ظـ أخً صؼقؼي، وعـتغ: ؾؾؾبـتغ افثؾثون، وافبـوؿل فألخـً افةـؼقؼي: لعصــقبًو، َهالف

 :  وصقرها

3 

 عـتون  2.3

 أخً صؼقؼي

2 

1 

: عـً، وُأخً صؼقؼي، وَأخ َٕب: فؾبـً افـصػ، وفؾةؼقؼي افبـوؿل، ويسـؼط إَخ َهال آخر

 :  وصقرهإَب عوفةؼقؼي: فؽقاو صورت ظصبي مع افبـً، ووف  إعقيـ أؿقى مـ وف  إب، 

2 

 عـً  1.2

 أخً صؼقؼي 

 أخ ٕب 

1 

1 

, 
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: السُدُس،ققلف: ) ـ َوَلِد إم  َِ َُّ ِ  ولؾذَكِر مو إكهك   (.  وَٓـِغ فلزَُد الهُؾُث َقـَفؿ َالسِق

 أصور إػ مراث إخ ٕم، وعّغ أن إخ ٕم يرث أح  لؼ يريـ:

 - افس س: إذا اكػرد-1

 - افثؾٌ: إذا ـوكقا اثـغ ؾلـثر-2

 وٓ ؾرق يف هذا عغ ذـقرهؿ، وإكوثفؿ-

 :  وصقرهاعصـقبًو، موت ظـ أخ ٕم، وظؿ، ؾؾألخ ٕم افس س، وافبوؿل فؾعؿ: ل َهالف:

6 

 أخ ٕم  1.6

 ظؿ  ,4

1 

5 

: موت ظـ أخ ٕم وأخً ٕم، وزوجي، وظؿ، ؾؾؾزوجي افرعع، وفـألخ، وإخـً، َهال آخر

 ٕم افثؾٌ عقـفام-

ـــدلقؾ: ♦ ـــوػ:  وال ـــف لع ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )ؿقف

نمجــوع ادــراد هبـذه أيــي إخ، وإخـً مـــ إم، ع»، ؿـول اعـــ ؿ امـي: (1)(گ ڳ ڳ

 «-وفف أخ، أو أخً مـ أم»ويف ؿراءة شع  عـ أ  وؿوص:  (2)«أهؾ افعؾؿ

فؽـ يةسط فتقريـٌ اإلخـقة ٕم: أن ٓ يؽـقن فؾؿقـً ؾـرع وارث، وٓ أصـؾ مــ افـذـقر 

 وارث-

 -  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ؿقفف:  والدلقؾ: ♦

 ، وٓ واف ، أو ج -,ذـرًا ـون، أو أكثك,مـ فقس فف وف   والؽلل :

                                 
 (-12)افـسوء، أيي  (1)

 (-7. 9)ٓعـ ؿ امي « ادغـل» (2)
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ٌِِل يفاااافص ْْ ََ   اـلا

 :قال ادملػ 

، وولــُد ] ـِ ـِ َـآَ ، وَوَلـُد آَـ اُت َـإم  َتْسـُؼُط إجـداُد َـإِب، وإََعـُد َـإقرِب، واْلـــَجدَّ

 ، ـِ ، وولُد إم  َالقلـِد، وَقلـِد آَـ ـِ ، ومٍب، وولُد إِب  ؿ، وَإِخ َٕقُ ـٍ ـِ اَ ، واَ ـٍ : َاَ ـِ إَقُ

ْسؼُ  َُ ـِ مٍخ وظؿٍّ وَإِب، ومَقف، و  .  [ُط َف كؾُّ اَ

ادـــع، مــلخقذ مـــ احلجــوب، ومـــف حوجــى افســؾطون: ٕكــف يؿـــع مـــ أراد  لغــ : احلجــ :

 اف خقل إفقف، وحوجى افعغ: ٕكف يؿـع مو يـح ر إفقفو- 

  ً: مـُع مـ ؿوم عف شبى اإلرِث مـ ادراث عوفؽؾقي، أو مـ أوؾر احلظغ- رظاـوص

  :واحلجى كقظون 

: وهق مـع مــ ؿـوم عـف شـبى اإلرث مــ إرثـف: عسـبى مـوكع مــ مقاكـع وصاِحج  إأ( 

اإلرث، وهل: افرق، وافؼتؾ، واختالف اف يـ، وهذا ٓ يذـر هـو، وإكام شبؼ اإلصورة فف يف مقاكـع 

 اإلرث-

: وهـق ادـراد يف هـذا افبـوب، وهـق ادــع مــ اإلرث ـؾـف، أو ععضـف: حج  إصـ اصب( 

ـحجـى ,  يسلى ظـذ هـذا افةـخص حرمـون ادحجـقب عوفؽؾقـي ٕجؾ صخٍص مـ افقرثي، وؿ

ـحجــى إم مـــ افثؾــٌ ,أو يؽــقن حجــى كؼصــون  ,احلقاصـــل عقجــقد افػــرع افــقارث افــذـر

 أو افػرع افقارث- ,فؾس س عقجقد مجع اإلخقة

 (. َتْسُؼُط إجداُد َإِب، وإََعُد َإقرِب ققلف: )

 ؿرب يسؼط اجل  إعع -إذا وج  أٌب ؾنكف يسؼط اجل ، واجل  إ

 أن إؿرب هق مـ أدػ عوٕعع -  والعؾ : ♦

 :أن مـ أدػ عقاشطٍي حجبتُف لؾؽ افقاشـطي، عولػـوق افعؾـامء، إٓ وفـ  إم، وأم  والؼاظدة

 إب، وأم اجل - 

اُت َإم  ققلف: )  (. واْلـَجدَّ

 ت إم-يسؼطـ، وحيجبـ مـ ادراث إذا وج  ,مـ أي اجلفوت,مجقع اجل ات 
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أن اجل ات يـرثـ: ٕاــ أمفـوت، وإم هـل َأوٓهــ عـذفؽ، ؾفـل مــ عوصــرت  والعؾ : ♦

 افقٓدة-

ـِ ققلف: ) ـِ َآَ   (.وَوَلُد آَ

 إذا وج  اعـ اعـ، أو عـً اعـ، ؾناام يسؼطون عقجقد اعـ مبوصـر-

ُؼقا الَػَرائِ »أن آعـ أوػ مـ اعـ آعـ، وؿ  ؿول ^:  والعؾ : ♦ ِؼـَل َفُفـَق َمحْلِ ََ َض ََِلْهؾَِفا، َفـَ  

َْوَػ َرُجٍؾ َذَكرٍ  ِٕ»(1)- 

، ومٍب ققلف: ) ـٍ ـِ اَ ، واَ ـٍ : َاَ ـِ  (.وولُد إَقُ

، ؾنكف حيجى وف  إعقيـ، وهق إخ افةؼقؼ، وإخً افةؼقؼي- ـٍ  إذا وج  اعـ، أو اعـ اع

مـ ٓ وف  فـف، وٓ وافـ ، وهــو أن اهلل ذـر أن اإلخقة يرثقن يف افؽالفي، وافؽالفي  والعؾ : ♦

 وج  افقف  افذـر ؾقسؼطقن، وؿ  حؽك اعـ ادـذر اإلمجوع ظذ هذا-

ـِ ققلف: )  (. وولُد إِب  ؿ، وَإِخ َٕقُ

يســؼط إذا وجــ  مـــ يســؼطقن إخ افةــؼقؼ: وهــؿ: آعـــ،  ,وهــق إخ ٕب,وفــ  إب 

ف إخ افةـؼقؼ، وــذا إُخـً افةـؼقؼي واعـ آعـ، وإب، ويزي  إخ ٕب علكف يسؼطف، وحيجب

   إذا صورت ظصبي مع افبـً، َأو عـً آعـ، وشبؼ ذـر أمثؾي هلذا-

، وَإِب، ومَقفققلف: ) ـِ  (.  وولُد إم  َالقلِد، وَقلِد آَ

إخ ٕم يسؼطف، وحيجبف وف  ادقً ذـرًا ـون، أو أكثك، وـذا حيجبف وفـ  آعــ، ذــرًا ــون، 

 -,اعـ آعـ، وعـً آعـ، وـذا حيجبف إب، واجل  :أي,أو أكثك 

 :أكف ٓ يرث مع افػرع افقارث، وٓ مع إصؾ افقارث افذـر- وخلصتف 

ـِ مٍخ وظؿٍّ ققلف: ) ْسُؼُط َف كؾُّ اَ َُ  (.  و

اجل  حيجـى اعــ إخ افةـؼقؼ، أو ٕب، وــذا حيجـى افعـؿ افةـؼقؼ، أو ٕب، واعــ افعـؿ 

 افةؼقؼ، أو ٕب-

                                 
 -مـ ح يٌ اعـ ظبوس (1615)ومسؾؿ  (،6732)أخرجف افبخوري  (1)
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 :قال ادملػ 

[ ، ـٌ ِؼـَل. فـَلْقَرُ ؿ اَـ ََ لخُذ َا  َُ ـ لق اْكَػَرَد ََٕخَذ اداَل َِجَفٍ  واحدةٍ، وَع ذي َفْرٍض  ََ وهؿ كؾُّ 

ـُقمُهـا  ََ ، مو ٍٕب، َـؿ مهـا، َـؿ  ـِ َؿ اَـُف، وإن َكَزَل، َؿ إُب، َؿ اْلـَجدُّ وإن ظل، َـع َظـَدِم مٍخ َٕـقُ

، َؿ ٍٕب، َؿ َــقهؿ كـذلؽ، مَدًا، َؿ ظؿ   ـِ ََـقمها كذلؽ، َؿ مظ ُم مَقف َٕقُ ، َؿ ٍٕب، َؿ  ـِ َٕقُ

ِرُث َـق مٍب مظذ َع َـل مٍب مقرَب وإن َكَزُلقا: فـلٌخ ٍٕب َمْوَػ  َُ ََـقهؿ كذلؽ. ٓ  ه، َؿ  َؿ مظ ُم َجد 

ـُ مٍخ ٍٕب َمْوَػ َـ  ـِ مٍخ َٕقُـ، وهق مو اَ ، واَـِف، واَ ، وَـع آشـتقاِل َـ ظؿٍّ ـِ ـِ مٍخ َٕـقُ ـِ اَـ اَـ

. فنن ُظِدَم َظَصَبُ  الـََّسِ  َوِرَث  ـِ ـ َٕقُ ََ ُم  َؼدَّ  .[ْعتُِؼ، َؿ َظَصَبُتفاْلـؿُ ُُ

 مجع ظصبي، وافعصى هق: افةّ ، ومـف ظصوعي افرأس: ٕكف يعصى هبو، وية - العصبات:

 ععضفؿ أزر ععض-عـق افرجؾ، وؿراعتف ٕعقف، شؿقا عذفؽ: فة   والعصب  لغ :

 إعقة، وافبـقة، وإخقة، وافعؿقمي، وافقٓء- * والعصبات َالـػس َخس  مصـاِ:

ِؼلَ ققلف: ) ََ لخُذ َا  َُ ـ لق اْكَػَرَد ََٕخَذ اداَل َِجَفٍ  واحدةٍ، وَع ذي َفْرٍض  ََ  (.  وهؿ كؾُّ 

 : هؿ مـ يرث عال لؼ ير-والعصب ذـر ادمفػ لعريػ افعصبي مبّقـًو حؽؿفؿ، 

 : َوحؽؿفؿ ُتؾ ص يف مَقٍر َل 

ًٌ ظـ أب، أو ظــ ظـّؿ، ؾنكـف 1 ( فق اكػرد افقاح  مـفؿ أخذ ادول عجفي واح ة: ؾؾق موت مق

 يلخذ ادول ـؾف-

 -(1)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)ؿقفف لعوػ:  والدلقؾ: ♦

: خيرج مـ يرث عجفتغ، وهق صوحى افػرض ذـرًا ــون، أو أكثـك (َجف  واحدة* وققلف: )

 ث عوفػرض، ثؿ عوفرد-إذا ور

                                 
 (-176)يي افـسوء، أ (1)
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 ( إذا ـوكقا مع ذي ؾرض أخذوا مو أعؼً افػروض-2

زوج، وعـً، وظؿ: ؾؾؾـزوج افرعـع، وفؾبــً افـصـػ، وافبـوؿل فؾعصـبي وهـق افعـؿ،  َهالف:

 :  وصقرها

4 

 زوج  1.4

 عـً  1.2

 ظؿ ,4

1 

2 

1 

 ( إذا اشتغرؿً افػروض افسـي شؼطقا-3

ؾبـً افـصػ، وفألخـً افبـوؿل: لعصـقبًو، ويسـؼط عـً، وأخً صؼقؼي، واعـ ظؿ، ؾؾ َهالف:

 :  وصقرهااعـ افعؿ، 

2 

 عـً  1.2

 أخً صؼقؼي  ,4

 اعـ ظؿ 

1 

1 

, 

، َؿ اَـُف، وإن َكَزَل ققلف: ) ـٌ  (. فَلْقَرُ ؿ اَ

 أصور إػ لرلقى افعصبوت إذا اجتؿعقا مـ يؼ م مـفؿ:

 : آعـ، ثؿ اعـ آعـ وإن كزل-جف  البـقة- 1

اعـ اعـ، وأب، وظؿ، ؾؾألب افس س: فقجـقد افػـرع افـقارث، وافبـوؿل ٓعــ ؾؾق موت ظـ 

 آعـ، ويسؼط افعؿ-
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، مو ٍٕب ققلف: ) ـِ  (. َؿ إُب، َؿ اْلـَجدُّ وإن ظل، َع َظَدِم مٍخ َٕقُ

: ؾقؼـ م إب، ثـؿ اجلـ  مــ جفـي إب، وإن ظـال، عؼقـ  أن ٓ يقجـ  إخـقة جفـ  إَـقة- 2

 عـوء ظذ افؼقل عتقريٌ اإلخقة مع اجل -أصؼوء، أو ٕب، وهذا 

ُى هق إب، أو اجل - وظذ هذا: •  فق موت مقً ظـ أب، وظؿ، أو ج ، واعـ ظؿ، ؾودعص 

ـُقمُها مَداً ققلف: ) ََ  (.  َؿ مها، َؿ 

 إصـؼوء اإلخـقة عــق ثـؿ، ,ٕب أو إصـؼوء،,(: أي: اإلخقة مها: وؿقفف: )جف  إخقة- 3

 -عوفؼريى مـفؿ افبعق  ويسؼط إب، وف  مـ وأعـوءهؿ اإلخقة نٕ كزفقا: وإن، ٕب ثؿ

 موت ظـ اعـ أخ صؼقؼ، وظؿ صؼقؼ، ؾقؼ م اعـ إخ- َهالف:

، َـؿ ٍٕب، َـؿ َــقهؿ ققلف: ) ـِ ََـقمها كذلؽ، َؿ مظ ُم مَقف َٕـقُ ، َؿ ٍٕب، َؿ  ـِ َؿ ظؿ  َٕقُ

ََـقهؿ كذلؽ ه، َؿ   (.  كذلؽ، َؿ مظ ُم َجد 

: ويب أ عوٕظامم، ؾقؼ م افعؿ افةؼقؼ ظذ افعؿ ٕب، ثؿ عــقهؿ، ويؼـ م اعــ ؿقَ جف  الع- 4

 افعؿ افةؼقؼ ظذ اعـ افعؿ ٕب، ثؿ أظامم إب ـذفؽ، ثؿ أظامم اجل  ـذفؽ-

 ؾؾق موت ظـ اعـ ظؿ صؼقؼ، واعـ ظؿ ٕب: ُؿ م اعـ افعؿ افةؼقؼ-

ِرُث َـق مٍب مظذ َع َـل مٍب مقرَب وإن كَ ققلف: ) َُ  (.  َزُلقآ 

ُث أعـوء أب أعع  ظـ ادقً عقجقد أعـوء أٍب أؿرب، وفق أاؿ كزفقا-  ٓ كقر 

اعـ ظؿ صؼقؼ، واعـ اعـ اعـ أخ، ؾقؼ م اعــ اعــ اعــ إخ: ٕكـف أؿـرب فؾؿقـً، ؾفـق  َهالف:

 ي يل عوٕب-

 اعـ اعـ ظؿ ٕب، واعـ ظؿ ج  صؼقؼ، ؾقؼ م إول: ٕكف أؿرب فؾؿقً- َهال آخر:

ُؼقا الػرائَض َلهؾِفـا، فـ  َؼـَل فـِلَْوَػ رجـٍؾ »ح يٌ اعـ ظبوس أكف ^ ؿول:  قؾ:والدل ♦ َمحْلِ

 -(1)«ذكرٍ 

                                 
 -مـ ح يٌ اعـ ظبوس (1615)ومسؾؿ  (،6732)أخرجف افبخوري  (1)
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ـِ مٍخ َٕقُـققلف: ) ، واَـِف، واَ  (.  فلٌخ ٍٕب َمْوَػ َـ ظؿٍّ

 هذا لػريع ظذ مو شبؼ: ؾوٕخ ٕب أوػ مـ افعؿ، ومـ اعـ افعؿ-

 أؿرب مـف فؾؿقً-وإخ ٕب أوػ مـ اعـ إخ افةؼقؼ: ٕكف 

ـِ ققلف: ) ـِ مٍخ َٕقُ ـِ اَ ـُ مٍخ ٍٕب َمْوَػ َـ اَ  (.  وهق مو اَ

إخ ٕب، أو اعـ إخ ٕب مؼ ٌم ظذ اعـ اعـ أخ صؼقؼ: ٕن هـذا أكـزل مــف درجـي، ؾصـور 

 أعع  ظـ ادقً- 

ـِ ققلف: ) ـ َٕقُ ََ ُم  َؼدَّ ُُ  (.  وَع آشتقاِل 

 جي ؾـؼ م إؿقى، وهق افةؼقؼ ظذ افذي ٕب-إذا اشتقى افعصبوت يف اجلفي، واف ر

ظؿ صؼقؼ، وظؿ ٕب، أو اعــ ظـؿ صـؼقؼ واعــ ظـؿ ٕب، أو اعــ أخ صـؼقؼ واعــ أٍخ  َهالف:

 ٕب: ؾقؼ م افةؼقؼ: ٕكف أؿقى-

 (.  ْعتُِؼ، َؿ َظَصَبُتفاْلـؿُ فنن ُظِدَم َظَصَبُ  الـََّسِ  َوِرَث ققلف: )

وهؿ افؼراعوت ادتؼ م ذـرهؿ: ؾنكــو كـّقرُث ,عوفـسى  إذا مل يقج  فؾؿقً أحٌ  مـ افعصبوت

 مـ أظتؼف، ؾنن ُظِ َم ادعتؼ ؾعصبتف افذـقر- ,ذـرًا ـون، أو أكثك,عوفقٓء، ؾرث ادعتُِؼ 

 موت ظـ اعـ معتِؼ: ؾرث ادول: ٕكف مـ افعصبوت- َهالف:

بـاُع، وٓ القُٓل حُلؿـٌ  كُؾ ؿـِ  الـَّ »أكف ^ ؿول:  ح يٌ اعـ ظؿر  والدلقؾ: ♦ ُُ سـِ ، ٓ 

ُُقرُث   -(1)«ُُقهُ ، وٓ 

 

 

 

                                 
 ،صحق  اإلشـود :وؿول (،7999)واحلوـؿ  (،4959)واعـ حبون  (،338صـ )أخرجف افةوؾعل يف ادسـ   (1)

 (-1668)وصححف إفبوين يف اإلرواء 
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 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

ْهَؾْقَفا، وكؾُّ َظَصَبٍ  غُرهؿ ٓ َتـِرُث ُمخُتـف ] َِ ، َوٍَٕب َع ُمختِف  ـِ ، واَـُف، وإُخ َٕقُ ـُ ِرُث آَ َُ

، مو زوٌج لف َفْرُ ف والباقل هل ِؼـَل َعف صق ًا، واَـا ظؿٍّ محُدمها مٌخ ٕمٍّ ََ ْبدُم ََذوي الػـروِض، وَـا  ُُ  . و

 ِ َُّ ْسُؼطقن يف احْلِ ِر َُ  .[لؾَعَصَبِ ، و

 ظؼ  هذا افػصؾ فبقون أحؽوم افعصبي عوفغر، وشؼقط افعصبي إذا اشتغرؿً افػروض-

ْهَؾْقَفاققلف: ) َِ ، َوٍَٕب َع ُمختِف  ـِ ، واَـُف، وإُخ َٕقُ ـُ ِرُث آَ َُ  .) 

ـٍ وعـــً اعــ: أو أخ ٕعـقيـ إذا اجتؿـع اعــ، وعــً،  مـع أخــً  ,وهـق افةـؼقؼ,أو اعــ اعـ

ًٍ ٕب: ورث افذـر مثع كصـقى إكثك-  صؼقؼي، أو أٌخ ٕب مع أخ

ــــــــدلقؾ: ♦ ــــــــوػ يف إوٓد:  وال ــــــــف لع گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )ؿقف

 -  (1)(ڱ

 -  (2)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ): ويف اإلخقة

 (.  َعف صق اً  وكؾُّ َظَصَبٍ  غُرهؿ ٓ َتِرُث ُمخُتفققلف: )

 :,ٕب وإخ، افةـؼقؼ وإخ، آعـ واعـ، آعـ: وهؿ,ـؾ افعصبوت ظ ا همٓء إرععي 

 -عودراث يـػردون وإكام، معفؿ أخقاهتؿ لرث ٓ

 همٓء مـ ذوي إرحوم، ؾتؼ م ظؾقفـ افعصبي- اأن أخقات مـ ظ  والعؾ : ♦

 -ظؿ، وظؿي، ؾودول فؾعؿ، وٓ لرث افعؿي صـق وً  َهالف:

                                 
 (-11)افـسوء، أيي  (1)

 (-176)افـسوء، أيي  (2)
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، مو زوٌج لف َفْرُ ف والباقل هل ققلف: )  (.  واَـا ظؿٍّ محُدمها مٌخ ٕمٍّ

فق موت ظـ اعـل ظؿ، أح مهو هق افزوج، أو هق أٌخ ٍٕم، ؾنكف يعطك ؾرضف، ثؿ افبوؿل يلخـذه 

 اعـو افعؿ: لعصـقبًو-

ع، مولً ظـ زوج هق اعـ ظؿ، واعـ ظٍؿ آخر، وعـً: ؾؾؾبـً افـصـػ، وفؾـزوج افرعـ َهالف:

 :  وصقرهاوافبوؿل فف وٓعـ افعؿ أخر: لعصـقبًو، 

4.2 .8 

 زوج اعـ ظؿ  1.4

 عـً  1.2

 اعـ ظؿ 

1 

2 

1 

2+1 

4 

1 

ِؼَل لؾَعَصَب ِ ققلف: ) ََ ْبدُم ََذوي الػروِض وَا  ُُ  (.  و

 حغ كؼسؿ ادراث كؼّ م أصحوب افػروض، ثؿ مو عؼل يؽقن فؾقرثي-

ُؼقا ال»ؿقفف ^:  والدلقؾ: ♦  -(1)«ػرائَض َلهؾِفا، ف  َؼَل فِلَْوَػ رجٍؾ ذكرٍ َمحْلِ

َُّ ِ ققلف: ) ْسُؼطقن يف احْلِ ِر َُ  (.  و

 إذا اشتغرؿً افػروض افسـي شؼط افعصبي، وهذا يؽقن يف مسلفي لسؿك احلامريي-

زوج، وُأم، وإِخقة ُٕم، وإِخقة َأصؼوء: ؾؾؾـزوج افـصـػ، وفـأُلم افسـ س، وفإِلخـقة  َهاهلا:

   -فثؾٌ، ويسؼط إصؼوء: ٓشتغراق ؾروض افسـيمـ إُم ا

                                 
 مـ ح يٌ اعـ ظبوس (1615)ومسؾؿ  (،6732)وري أخرجف افبخ (1)
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 :  وصقرها

6 

 زوج  1.2

 أم  1.6

 أخقة ٕم  1.3

 أخقة أصؼوء 

3 

1 

2 

, 

دو ؿضـك هبـذا ضؾـى اإلخـقة إصـؼوء مــف أن  أن ظؿر »وؿقؾ يف شبى لسؿقتفو عذفؽ: 

 «-  ة؟!يةـرـفؿ مع اإلخقة ٕم، وؿوفقا: هى أن أعوكو ـون َورًا، أفقسً أمـو واح 

 -(1)أن ادذهى ظ م افتةـريؽ، عؾ يسؼط إصؼوء، واهلل أظؾؿ وادراد:

 

 

 

 

 

 

                                 
 -وافةوؾعل ،موفؽ :افتةـريؽ عغ اإلخقة ٕم واإلخقة إصؼوء، وعف ؿول :افؼقل افثوين (1)
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 :قال ادملػ 

ُؾٌث، وُشُدٌس. وإصـقُل شـبعٌ : فـِصـػاِن، ] َُ ُؾهاِن، و َُ ، و ـٌ ُؿ َُ ٌع، و َُ الػروُض ِشتٌَّ : كصٌػ، وُر

ُؾهـان،  َُ ِؼَل َـ اَــِغ، و ََ ، وَـا مو كِصٌػ، وَا  ـٌ ُؿـ َُ ـٌع، مو  َُ ِؼـَل، مو مهـا َــ َلَـٍ ، وُر ََ ُؾـٌث، وَـا  َُ مو 

ِؼَل، مو َع الـصِػ َـ مرَعٍ ، وَـ َ كقٍ ، ففذه مرَعـٌ  ٓ َتعـقُل. والـصـُػ َـع الهؾهـِغ، مو الهُؾـِث،  ََ

ِؼــَل: َـــ ِشــتٍَّ ، وَتعــقُل إػ ظشــ ََ ــُدِس، مو هــق َــا  ــُع ـمو السُّ َُ َــع الهؾهــِغ، مو رةٍ َصــْػعًا، وَوْتــرًا، والر

ـَل ظش َْ ـُ َع ُشُدٍس، مو َؾهـِغ: َــ ـَر، وَتعقُل إػ شبعَ  ظشـالهُؾِث، مو السُدِس: َـ ا َر ِوترًا، والهُؿ

ِؼَل َعَد الُػروِض صـرُـ، وَتعقُل إػ شبعٍ  وظشـمرَعٍ  وظش ََ لٌل وٓ َظَصـَبَ  ُردَّ ظـذ كـؾ  ـرُـ. وإن 

 .[فرٍض ََؼْدِره غَر الزوجغِ 

 مو يبـك ظؾقف ؽره-وإصؾ لغ : مجع أصؾ،  قل:إص

: أؿؾ ظ د خيرج مـف ؾرض ادسلفي، أو ؾروضفو عال ـســر، وؾوشـ ة ومصقل ادسائؾ اصطلحاً 

 معرؾي أصقل ادسوشؾ: افتلـ  مـ صحي ادسوشؾ-

ُؾٌث، وُشُدٌس ققلف: ) َُ ُؾهاِن، و َُ ، و ـٌ ُؿ َُ ٌع، و َُ  (.  الػروُض ِشتٌَّ : كصٌػ، وُر

وهـق ,، وكصػ كصػف ,وهق افرعع,تل وردت يف افؼرآن شتي: افـصػ، وكصػف افػروض اف

، وعؼل ثؾٌ افبـوؿل، ,وهق افس س,، وكصػ كصػفام ,وهق افثؾٌ,، وافثؾثون وكصػفام ,افثؿـ

 -وهذا ثبً عصـقع ظؿر 

 (.  وإصقُل شبع ٌ ققلف: )

 رععي، وثامكقي-أصقل ادسوشؾ: شبعي، أرععي مـفو ٓ لعقل، وهل أصؾ اثـغ، وثالثي، وأ

 -(1)وثالثي مـفو لعقل إذا زادت ؾروضفو، وهل: أصؾ شتي، واثـل ظةـر، وأرععي وظةـريـ

                                 
 :حوٓت ثالث إح ىؾؾـو  ،إذا أردكو أن كخرج أصؾ مسلفي ؾرضـقي (1)
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ِؼَل َـ اَـغِ ققلف: ) ََ  (.  فـِصػاِن، مو كِصٌػ، وَا 

أصؾ اثـغ يؽقن فؾؿسلفي كصـػون: ــزوج، وأخـً، أو ــون ؾقفـو كصـٌػ، وافبـوؿل: ــزوٍج 

 وظؿ، ؾنن ادسلفي لؽقن مـ اثـغ- 

                                
جعؾ أصؾ ادسلفي مـ ظ د رؤوس ؾنكـو ك ,علن ـون افقرثي ـؾفؿ ظصبي,إذا مل يؽـ يف ادسلفي ؾروض  :موًٓ  

 -افقرثي

 -ؾتؽقن ادسلفي مـ ظ د رؤوشفؿ فؽؾ واحٍ  واح ٌ  :لقيف صخص ظـ ثالثي عـغ :َهالف

خمرج ذفؽ  :أي–ؾنكـو كجعؾ أصؾ ادسلفي مؼوم ذفؽ افػرض  :إذا مل يؽـ يف ادسلفي إٓ ؾرض واح  :َاكقاً 

 -وهق افع د افذي خيرج مـف ذفؽ افػرض صحقحوً  ,افػرض

 -فؾج ة افس س، وافبوؿل مخسي فالعـ ،ادسلفي مـ شتي -وأخ صؼقؼ ،لقيف صخص ظـ ج ة :َهالف

ؾنكـو كـظر عغ مؼوموت افػروض عوفـسى إرعع، ومو حيصؾ ؾفق أصؾ  ،إذا ـون يف ادسلفي أـثر مـ ؾرض :َالهاً 

 -ادسلفي

 -بويـياد ,4ادقاؾؼي  ,3 -اد اخؾي ,2 -ادامثؾي ,1 :والـس  إرَع هل

شؿقً عذفؽ فؾتامثؾ عغ  ،أرععي وأرععي "4 ،4" :َهؾهل لسووي افع ديـ أو إظ اد يف ادؼ ار،  :اد َؾ 

 -إظ اد يف ادؼ ار

وـؾ ظ ديـ أح مهو كتقجي فضـرب  (8 ،4) :َهؾ ،أن يـؼسؿ أـز افع ديـ ظذ أصغرمهو عال ـسـر :ادداخؾ 

 -يف أـزمهو ف خقل أصغر افع ديـ :شؿقً عذفؽ ،أخر

 ،8)، (6 ،4) :َهؾوٓ يـؼسؿ أـزمهو ظذ أصغرمهو إٓ عؽسـر،  ،أن يتػؼ افع دان يف جزء مـ إجزاء :ادقافؼ 

 -وثامكقي وظةـرة ،أرععي وشتي (19

 -شؿقً عذفؽ فقجقد آلػوق عغ إظ اد

وـؾ ظ ديـ  ،آثـغ وافثالثي (3 ،2) :َهؾعؾ خيتؾػون،  ،أٓ يتػؼ افع دان ؾلـثر عجزء مـ إجزاء :ادباُـ 

 -شؿقً عذفؽ فؾتبويـ عغ إظ اد ،ؾفام متبويـون :وآثـغ ،متقافقغ ؽر افقاح 

وادبويـ  ،ويضـرب افقؾؼ يف ـومؾ ادقاؾؼ ،وأـز ادت اخالت ،أن يمخذ أح  ادتامثالت ؟ـقػقي اشتعامل افـسى

 -ولسعي ،ثامكقي ،شتي (9 ،8 ،6) :َهال ذلؽ ،يف ـومؾ أخر

وإذا ضـرعـو وؾؼ أح مهو يف ـومؾ افثوين ـون احلوصؾ  ،ؾـج  عقـفام لقاؾؼًو عوفـصػ ،ؾــظر عغ افستي وافثامكقي

وإذا ضـرعـو وؾؼ أح مهو يف ـومؾ  ،ؾـج  عقـفو لقاؾؼًو عوفثؾٌ ،، ؾــظر عقـفو وعغ افتسعي(24)أرععي وظةـريـ 

  -أؿؾ ظ د يـؼسؿ ظذ ـؾ مـ إظ اد افثالثي عال ـسـر، وهق (72)أخر ـون احلوصؾ اثـغ وشبعغ 

 (-47ص )ٓعـ عوز « افػقاش  اجلؾقي يف ادبوحٌ افػرضـقي، »(129ص )فؾ ـتقر افالحؿ « افػراشض» :اكظر
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ِؼَل، مو مها َـ َلَ ٍ ف: )ققل ََ ُؾٌث، وَا  َُ ُؾهان، مو  َُ  (.  و

، وافبـوؿل: ــلب،  ٌٌ أصؾ ثالثي يؽقن فؾؿسوشؾ افتل ؾقفو ثؾثـون: ــوعـتغ، وظـؿ، أو ؾقفـو ثؾـ

وأم، فــألم افثؾــٌ، وافبــوؿل فــألب، أو ؾقفــو ثؾــٌ، وثؾثــون: ـــلختغ صــؼقؼتغ، وأختــغ ٕم، 

 ٌ، يف هذه ادسلفي يؽقن أصؾفو مـ ثالثي-  افثؾثون، وفألختغ ٕم افثؾغؾؾؾةؼقؼت

 :  وصقرهاموت ظـ عـتغ، وظؿ، ؾودسلفي مـ ثالثي، اثـون فؾبـتغ، وواح  فؾعؿ،  َهال:

3 

 عـتون  2.3

 ظؿ ,4

2 

1 

* ثؿ أصور هـو إػ خمرج ـٍؾ مـ افرعع، وافثؿـ: ؾوٕول خمرجف مـ أرععي، وافثوين مــ ثامكقـي، 

 :وإػ ذفؽ أصور عـــ

ِؼَل، مو َع الـصِػ َـ مرَعٍ ، وَـ َ كق ٍ : )فؿقف ََ ، وَا  ـٌ ُؿ َُ ٌع، مو  َُ    (.وُر

أصؾ أرععي يؽقن فؾؿسلفي افتل ؾقفو رعـٌع، وافبـوؿل: ــزوج، واعــ، ؾؾؾـزوج واحـٌ ، وثالثـي 

فالعـ، وـذا فؾؿسلفي افتل ؾقفو رعع، وكصػ: ـزوجـي، وأخـً صـؼقؼي، وظـؿ: ؾؾؾزوجـي واحـ ، 

 اح -وفألخً اثـون، وفؾعؿ و

وأمو أصؾ ثامكقي ؾقؽقن فؾؿسلفي افتل ؾقفو ثؿــ، وكصـػ: ـزوجـي، وعــً وظـؿ، ؾؾؾزوجـي 

 واح ، وفؾبـً أرععي، وفؾعؿ ثالثي-

، وافبوؿل: ـزوجي، واعـ، ومخسي عـوت، ؾؾؾزوجي واحـٌ ،  ـٌ وـذا يؽقن فؾؿسلفي افتل ؾقفو ُثُؿ

 وافبوؿل عغ آعـ، وافبـوت: فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ-

 (.  ففذه مرَعٌ  ٓ َتعقُل )ققلف: 

ٓ لعـقل: ٕن افعـقل هـق ازدحـوم  ,اثــون، وثالثـي، وأرععـي، وثامكقـي,هذه إصقل إرععي 

 افػروض، ؾـحتوج معف إػ زيودة أصؾ ادسلفي، وهق ٓ يؽقن يف هذه افػروض-
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ِؼَل: َـ ِشتَّ ٍ ققلف: ) ََ ُدِس، مو هق َا   (.  والـصُػ َع الهؾهِغ، مو الهُؾِث، مو السُّ

 :ع أ عوٕصقل افتل لعقل، وأصور إػ أصؾ شتي، ؾذـرهو 

: ـزوج، وأختغ صـؼقؼتغ، أو ٕب: مــ شـتي، فؾـزوج افـصـػ، وهـق الـصػ َع الهؾهغ -

 ثالثي، وفألختغ افثؾثون، وهق أرععي، ؾؿجؿقع ثالثي وأرععي: شبعي، ولعقل ادسلفي إػ شبعي-

شتي، فؾزوج افـصػ ثالثي، وفألم افثؾـٌ وهـق : ـزوج، وأم، وظؿ، مـ الـصػ َع الهؾث -

 :  وصقرهااثـون، وافبوؿل فؾعؿ، وهق واح ، 

6 

 زوج  1.2

 أم  1.6

 ظؿ ,4

3 

1 

2 

: ـبـً، وُأم، وظؿ، مـ شتي، فؾبــً افـصـػ ثالثـي، وفـألم افسـ س الـصػ َع السدس , 

 واح ، وافبوؿل فؾعؿ اثـون-

م افسـ س، وهـق واحـ ، وفالعــ افبـوؿل، : ــلم، واعــ، ؾؾـألَؼل وَا -السدس: مي-هق  -

 وهق مخسي-

 (.  رةٍ َصْػعًا، وَوْتراً ـوَتعقُل إػ ظشققلف: )

 ثامكقـي، وإػ، ولـر وهـل، ولسـعي شـبعي، إػ: أي,أصؾ شتي يعقل إػ ظةــرة: صـػعًو وولـرًا 

 -,صػع وهل، وظةـرة

 :  وصقرهاؿول يف افروض: ؾتعقل إِػ شبعي: ـزوج، وُأخً فغر ُأم، وج ة، 

6.7 

 زوج  1.2

 أخً  1.2

 ج ة  1.6

3 

3 

1 



  

 
 الفاااااااااااااارا ض كتاااااااااااااا   

 
545 

 :  وصقرهاوإِػ ثامكقي: ـزوج، وُأم، وُأخً فغرهو، 

6.8 

 زوج  1.2

 أم  1.3

 أخً  1.2

3 

2 

3 

 :  وصقرهاوإِػ لسعي: ـزوج، وُأختغ َٕم، وُأختغ فغرهو، 

6.9 

 زوج  1.2

 أختون ٕم  1.3

 أختون  2.3

3 

2 

4 

 م، وَأخقيـ ُٕم، وُأختغ فغرهو-وإِػ ظةـرة: ـزوج، وأُ 

ـَل ظشققلف: ) َْ ُع َع الهؾهِغ، مو الهُؾِث، مو السُدِس: َـ ا َُ  (.  رَ ـوالر

أصؾ اثـل ظةـر يؽقن فؾؿسلفي افتل ؾقفو رعع مع ثؾثـغ: ـزوجـي، وأختـغ صـؼقؼتغ، وظـؿ، 

 :  رهاوصقفؾزوجي افرعع ثالثي، وفألختغ افثؾثون ثامكقي، وفؾعؿ افبوؿل وهق واح ، 

12 

 زوجي  1.4

 أختون صؼقؼتون  2.3

 ظؿ ,4

3 

8 

1 
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يؽقن ؾقفو رعع، وثؾٌ: ـزوجي، وأم، وظؿ، ؾؾؾزوجـي افرعـع ثالثـي، وفـألم افتل أو فؾؿسلفي 

 :  وصقرهاافثؾٌ أرععي، وفؾعؿ افبوؿل مخسي، 

12 

 زوجي  1.4

 أم  1.3

 ظؿ ,4

3 

4 

5 

وجــ ة، واعـــ، فؾــزوج افرعــع ثالثــي، يؽــقن ؾقفــو رعــع، وشــ س: ـــزوج، افتــل أو فؾؿســلفي 

 :  وصقرهاوفؾج ة افس س اثـون، وفالعـ افبوؿل، 

12 

 زوج 1.4

 ج ة 1.6

 اعـ

3 

2 

7 

 (.  َر ِوتراً ـوَتعقُل إػ شبعَ  ظشققلف: )

 أصؾ اثـل ظةـر يعقل إػ شبعي ظةـر عوٕولور ؾؼط، دون إصػوع-

 ؾقعقل إػ ثالثي ظةـر، ومخسي ظةـر، وشبعي ظةـر-

ــف:َه ــًو  ال ــون، وأم، وأب، لؽــقن مـــ اثـــل ظةـــر: ٕن ؾقفــو رعع وهــق كصـــقى ,زوج، واعـت

 ، ولؼسؿ ـام يع:,وهق كصـقى افبـوت,، وثؾثغ ,افزوج

اثــون،  ,فقجـقد افػـرع افـقارث,فؾزوج افرعع ثالثي، وفؾبـتغ افثؾثون ثامكقي، وفألم افسـ س 

   -وفألب افس س اثـون
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 :  وصقرها

12 .15 

 زوج  1.4

 عـتون  2.3

 أم  1.6

 أب  1.6

3 

8 

2 

2 

 (، ؾتعقل ادسلفي إػ مخسي ظةـر-15= 2+2+8+3ؾنذا مجعً: )

ـُ َع ُشُدٍس، مو َؾهِغ: َـ مرَعٍ  وظشققلف: )  (.  رُــوالهُؿ

وظةـريـ ٓ يؽقن إٓ فؾؿسوشؾ افتل ؾقفو ثؿــ، إمـو ثؿــ مـع شـ س: ـزوجـي،  يأصؾ أرعع

 ج ة افس س، وافبوؿل فالعـ-وج ة، واعـ، ؾؾؾزوجي افثؿـ، وفؾ

 أو ثؿـ مع ثؾثغ: ـزوجي، واعـتغ وظؿ، فؾزوجي افثؿـ، وفالعـتغ افثؾثون-

 (.  رُــوَتعقُل إػ شبعٍ  وظشققلف: )

وظةـــريـ ؾؼــط، وذفــؽ إذا ـــون يف ادســلفي اعـتــون،  يوظةـــريـ يعــقل إػ شــبع يأصــؾ أرععــ

زوجـي افـثؿـ ثالثـي، وفـألم افسـ س أرععـي، وزوجي، وأم، وأب، ؾؾؾبـتغ افثؾثون شـتي ظةــر، وفؾ

 :  وصقرهاوفألب افس س أرععي، 

24 .27 

 عـتون  2.3

 زوجي  1.8

 أم  1.6

 أب  1.6

16 

3 

4 

4 

 (-27= 4+4+3+16ؾنذا مجعً: )
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ِؼَل َعَد الُػروِض صققلف: ) ََ  (.  لٌل وٓ َظَصَبَ  ُردَّ ظذ كؾ  فرٍض ََؼْدِرهـوإن 

عع  افؼسؿي صـلء، وٓ يقجـ  معصـى، ؾنكــو كـرد مـو عؼـل ظـذ إذا ؿسؿـو افػروض، ثؿ عؼل 

أصحوب افػروض، ـٌؾ عؼ ر ؾرضف، ويصـر أصؾ مسلفي افرد هق ظـ د افسـفوم، وهـذا مـو يسـؿك 

 عوفرد، وهق ض  افعقل، ؾفق: زيودة يف إكصبوء، وكؼص يف افسفوم- 

ــدلقؾ: ♦ ــوػ:  وال ــف لع ــؿ (1)(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)ؿقف ، ؾف

دــول، وـــام أكـــو يف افعــقل كجعــؾ افـــؼص ظــذ اجلؿقــع، ؾػــل افــرد كجعــؾ افزيــودة أوػ مـــ عقــً ا

 فؾجؿقع-

موت ظــ أخـً صـؼقؼي، وأخ ٕم، ؾؾؾةـؼقؼي افـصـػ، وفـألخ ٕم افسـ س، ولؽـقن  َهالف:

ادسلفي مـ شتي: ٕن ؾقفو ش شًو، ؾؾألخـً ثالثـي، وفـألخ ٕم واحـ ، ؾتصــر ادسـلفي مــ أرععـي، 

 :  وصقرهإم واح ، فألخً ثالثي وفألخ 

6 .4 

 أخً ؿي  1.2

 أخ ٕم  1.6

3 

1 

 موت ظـ أم ؾؼط، ؾؾفو افثؾٌ ؾرضًو وافبوؿل ردًا، ؾتؽقن ادسلفي مـ واح - َهال آخر:

 (.  غَر الزوجغِ ققلف: )

مجقع أصحوب افػروض يرد هلؿ إٓ افزوجغ ؾال يرد ظؾقفؿ عوٓلػوق: ٕاؿ فقسقا مــ أهـؾ 

 افؼراعي-

                                 
 (-6)إحزاب، أيي  (1)



  

 
 الفاااااااااااااارا ض كتاااااااااااااا   

 
551 

ظـ كو زوج، وعـً، ؾؾؾزوج افرعع، وفؾبـً افـصـػ، وافبـوؿل يؽـقن فؾبــً ؾرضـًو  ؾؾق ـون

   وصقرها:وردًا، 

4 

 زوج  1.4

 عـً  1.2

1 

3 

 وفق مل يقج  مع أح  افزوجغ صوحى ؾرٍض ؽره ؾنن افبوؿل يؽقن فبقً ادول-

 مولً ظـ زوج ؾؼط، ؾؾف افـصػ، وافبوؿل فبقً ادول-  َهالف:
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 :قال ادملػ 

فؿ، مو َوْفَؼـف إن واَفَؼـف َجـزٍل: ـَر َشْفُؿ فرٍُؼ ظؾقفؿ َ  ـإذا اْكَؽَس ] ََ ـَ شـفا َُ ََْ  ظـدَدهؿ إن َـا َر

َُصـُر لؾقاحــِد َـا كــا ْ  َــف، و َؾـَغ َصــ َّ ََ ن كُهُؾـٍث وك ـِقه يف َمْصــِؾ ادسـللِ  وظقهِلـا إن ظالــْ ، فـ  

 .  [جل ظتِف مو َوْفُؼف

 هق حتصـقؾ َأؿؾ ظ د يـؼسؿ ظذ افقرثي عال ـسـر-  التص قَّ:

 معرؾي أصؾ ادسلفي، ومعرؾي جزء افسفؿ-  * والتص قَّ ُتققػ ظذ مَرُـ:

ــوج  وآكؽســار: ــي، أو ظــذ ععضــفؿ إٓ عؽســـر، ؾـحت هــق ظــ م اكؼســوم افســفوم ظــذ افقرث

 فؾتصحق - 

ذ ؾريـؼ واحـ ، أو اثــغ، أو ثالثـي، أو أرععـي، وٓ يتجووزهـو يف وآكؽسور: إمو أن يؽقن ظ

 افػراشض-

  :وافػرق عغ افتصحق ، وافتلصـقؾ 

 حتصـقؾ أؿؾ ظ د خيرج مـف ؾرض ادسلفي، أو ؾروضفو عال ـسـر-  من التلصـقؾ:* 

 ؾفق حتصـقؾ أؿؾ ظ د يـؼسؿ ظذ افقرثي عال ـسـر- مَا التص قَّ:* 

فؿ، مو َوْفَؼـف إن واَفَؼـف ـَر َشْفُؿ فرُـٍؼ ظؾـقفؿ َ ــإذا اْكَؽَس ققلف: ) ََ ـَ شـفا َُ ََْ  ظـدَدهؿ إن َـا َر

َُصُر لؾقاحِد َـا كـان  ْ  َـف، و َؾَغ َص َّ ََ َجزٍل: كُهُؾٍث وك ِقه يف َمْصِؾ ادسللِ  وظقهِلا إن ظالْ ، ف  

 (.  جل ظتِف مو َوْفُؼف

وثالثي أظامم، ؾستؽقن ادسلفي مــ اثــغ،  إذا اكؽسـر شفٌؿ ظذ ؾريؼ، ـام فق ـون ظـ كو زوج،

ؿ: إذ عـغ افقاحـ  وافثالثـي فؾزوج وافـصػ واح ، وفألظامم افثالثي افبـوؿل هـق واحـ ، ؾـال يـؼسـ

   -لبويـ
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 فالعؿؾ حقـفا َا ُع:

 أن كـظر عغ افرؤوس افتل اكؽسـرت ظؾقفو شفومفو وعغ شفومفو عـسبتغ: ,1

ًَّ وؾؼفو-ادقاؾؼي وادبويـي، ؾنن لبويـً   أثبتـو مجقع افرؤوس، وإن لقاؾؼً أثب

 ؾؾام كظركو يف ادثول افسوعؼ وج كو لبويـًو، عغ افثالثي إظامم وكصـقبفؿ، وهق واح -

أن كضـرب ظ د رؤوشفؿ علصؾ ادسلفي، أو ظقهلو إن ظوفـً، وافــولٍ يصــر هـق أصـؾ  ,2

 ادسلفي-

 (-6= 2× أظامم  3) َهالف:

ؾريـؼ يف ادسـلفي عـام ضــرعً عـف ادسـلفي، ؾػـل ادسـلفي افسـوعؼي ــون كضـرب كصـقى ـؾ  ,3

(، ثــؿ كضـــرب 3= 3×1، ؾـضـــرعف عـام ضـــرعً عــف ادسـلفي، وهــق ثالثـي: )اً كصــقى افــزوج واحـ 

 -x (3) ( =3)    كصـقى إظامم افثالثي وهق واح 

 كؼسؿ كصـقى ـؾ مجوظي ظؾقفؿ، وصقرهتو:  ,4

2 .3 .6 

 زوج  1.2

  أظامم , 3

1 

1 

3 

3 

 

 

 

 



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
552 

 ٌلااااافص

 :قال ادملػ 

ِل كــنخقةٍ، ] ــقه كـإوَّ َُ تـِـف، فـنن َوِر ََ إذا َـاَت صــ ٌص و  ُتْؼَسـْؿ َتِرَكُتــف حتـك َــاَت َعـُض َوَر

َّ إُوػ،  َُقن غـَره: كـنخقةٍ هلـؿ َــقَن، فَصـ   ِر َُ ق ٍ  ٓ  ََ ُ  كؾ   ََ ِؼَل. وإن كان َوَر ََ ـ  ََ فاْقِسْؿفا ظذ 

َِّ  واْقِسـؿْ  ــٍ  ظــذ َســللتِف، وَصــ   ق  ََ ِل ــَْؽِســاْلـؿُ شــفَؿ كــؾ   ــقا الهــايَن كــإَوَّ َُ ِر َُ َر كــ  َشــَبَؼ. وإن   

تا َــ َمْصـؾِفا، وإن   َتـَْؼِسـْؿ  تِف، فنن اْكَؼَسـَؿْ  َصـ َّ ََ ْ َ  إَوَل وَقَسْؿَ  َمْشُفَؿ الهاين ظذ َوَر َص َّ

ََْ  كؾَّ الهاكقِ  مو َوْفَؼفا لؾـَ   ـ لف صَر ََ ف فـق  َ ــلٌل َـفا فاْ  ـسفاِم يف إُوَػ، و َْ ــ ـِر ََ َتف فقفـا، و َْ َر

ف فـق  َتَرَكـف ادق ـُ  مو َوْفِؼـف ففـق لـف، وَتْعَؿـُؾ يف الهالـِث فـلكهَر ظَؿَؾـؽ يف ـلٌل فاْ  ـلف َـ الهاكقِ  ص َْ ِر

ـَ كِسبُ  شفِؿ كؾ  وارٍث َـ ادسللِ   َؽ َْ ِل. إذا َم  .[َُجْزٍل فؾف َكـِْسَبتِفالهاين َع إَوَّ

 هذا افػصؾ هق يف عقون ادـوشخوت-

 وادـوشخوت هلو ارلبوط عوفتصحق ، فؽـفو عوفـسبي دقتغ ؾلـثر-

 مجع مـوشخي، مةتؼي مـ افـسخ، وهلو معوٍن مـفو: اإلعطول، وافتغقر- ادـاش ات:

 .و ععضفؿأن يؿقت صخص ؾال لؼسؿ لرـتف حتك يؿقت ورثتف، أ وهل ظـد الػر ـقغ:

ِل كـنخقةٍ، ققلف: ) َُقه كـإوَّ تِف، فنن َوِر ََ إذا َاَت ص ٌص و  ُتْؼَسْؿ َتِرَكُتف حتك َاَت َعُض َوَر

ِؼلَ  ََ ـ  ََ  (.  فاْقِسْؿفا ظذ 

 :ادـوشخوت هلو حوٓت   

أن يؿقت صخص، ؾال لؼسؿ لرـتـف حتـك يؿـقت صـخٌص  مصار ادملػ لؾ ال  إوػ وهل:

 ادقً افثوين هؿ ورثي ادقً إول، وإرثفؿ مـ افثوين ـنرثفؿ مـ إول-مـ ورثتف، ويؽقن ورثي 

موت ظـ مخسي إخقة، وؿبؾ افؼسؿي موت واح  مـ اخلؿسي: ؾوفعؿـؾ أكــو كؼسـؿ  َهال ذلؽ:

 ادول ظذ مـ عؼل مـ اإلخقة-
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َّ اققلف: ) ـقن غـَره: كـنخقةٍ هلـؿ َــقَن، فَصـ   َُ ِر َُ ق ـٍ  ٓ  ََ ُ  كـؾ   ََ ُٕوػ، واْقِسـْؿ وإن كان َوَر

 َِّ ق ٍ  ظذ َسللتِف، وَص   ََ  (.  َر ك  َشَبَؼ ــَْؽِس اْلـؿُ شفَؿ كؾ  

 أن يؽقن ورثي ـؾ مقً ٓ يرثقن ؽره- احلال  الهاكق  َـ ادـاش ات:

موت مقً ظـ زوجي وثالثـي أعــوء، وؿبـؾ افؼسـؿي مـوت أحـ  إعــوء ظــ ثالثـي  َهال ذلؽ:

اعــغ، وثـالث عــوت، ؾقرثـي ادقـً افثـوين وافثوفـٌ ؽـر ورثـي  أعـوء، وعـً، وموت اعــ آخـر ظــ

 فؽقػ تؽقن الؼسؿ ؟إول، 

  ضريؼي افؼسؿ ظـ  أـثر افػرضـقغ ؾقفو صـلء مـ افعسـر، وأصور ادمفـػ هلـو هــو، وعـام أن

 ادراد افقصقل فؾـتقجي، ؾثؿي ضريؼي خمتصـرة يف مسوشؾ ادـوشخوت، وهل ـام يع:

في إوػ لومــي، وادســلفي إوػ يف هــذا ادثــول هــل زوجــي، وثالثــي أعـــوء، - أن لؼســؿ ادســل1

 ؾودسلفي مـ ثامكقي، فؾزوجي افثؿـ وهق واح ، وفألعـوء افبوؿل وهق شبعي-

 ، ؾستؽقن افؼسؿي ـام يع: وً ( أفػ48ؾنذا ـوكً افسـي )

 6999 8÷48999 1 ثؿـ زوجي

 فالعـ 14999 3÷ 42999= 8÷48999 7 افبوؿل ثالثي أعـوء

 

 (-14999- كؼسؿ مسلفي آعـ إول وهل ثالثي أعـوء، وعـً، وافسـي )2

 كؼسؿ افسـي ظذ ادسلفي، وافـولٍ يضـرب عف شفوم ـؾ وارث  7 

 4999= 2× 2999= 7÷14999 2 اعـ

 4999= 2× 2999= 7÷14999 2 اعـ

 4999= 2× 2999= 7÷14999 2 اعـ

 2999= 1× 2999= 7÷14999 1 عـً



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
554 

 (-14999- كؼسؿ مسلفي آعـ افثوين، وهل اعـون، وثالث عـوت، وافسـي )3

 كؼسؿ افسـي ظذ ادسلفي، وافـولٍ يضـرب عف شفوم ـؾ وارث 7 

 4999= 2× 2999= 7÷14999 2 اعـ

 4999= 2× 2999= 7÷14999 2 اعـ

 2999= 1× 2999= 7÷14999 1 عـً

 2999= 1× 2999= 7÷14999 1 عـً

 2999= 1× 2999= 7÷14999 1 عـً

 

تِـف، فـنن ققلف: ) ََ ْ َ  إَوَل وَقَسـْؿَ  َمْشـُفَؿ الهـاين ظـذ َوَر ِل َصـ َّ ـقا الهـايَن كـإَوَّ َُ ِر َُ وإن   

تا َـ َمْصؾِفا، وإن   َتـَْؼِسْؿ َ   ــ لـف ـاْكَؼَسَؿْ  َص َّ ََ ََْ  كؾَّ الهاكقـِ  مو َوْفَؼفـا لؾسـفاِم يف إُوَػ، و َر

ف فق  َ  ـفاْ   لٌل َـفاـص َْ ـ لف َـ الهاكقِ  صـِر ََ َتف فقفا، و َْ ف فق  َتَرَكف ادق ُ  مو َوْفِؼـف ففـق ـلٌل فاْ  ـَر َْ ِر

لِ   (.  لف، وَتْعَؿُؾ يف الهالِث فلكهَر ظَؿَؾؽ يف الهاين َع إَوَّ

قـً وهل أن يؽقن ورثي ادقً افثوين ومـ عع ه هـؿ عؼقـي ورثـي اد مصار ادملػ لؾ ال  الهاله :

 إول، فؽـ إرثفؿ خيتؾػ، أو دخؾ معفؿ ؽرهؿ-

زوجــي، وأختــون صــؼقؼتون، وظــؿ، وؿبــؾ افؼســؿي مولــً إحــ ى إختــغ ظـــ زوج،  َهالــف:

 ( أفػ ريول-129وعـً، ومـ يف ادسلفي وهؿ أختفو وظؿفو، وافسـي )

ؿ افثوكقـي، ضريؼي افؼسؿي أصور ادمفػ هلو، وإيسـر مـ ذفؽ أن كؼسـؿ ادسـلفي إوػ لومـي، ثـ

 وظذ هذا كؼسؿ:
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 ن، ظؿ-ون صؼقؼتوزوجي، أخت ادسلل  إوػ:

 وً أفػ 129افسـي  12  

 39999=3×19999=12÷129999 3 رعع زوجي

 49999=4×19999=12÷12999 4 فؾبـتغ افثؾثون أخً صؼقؼي

 49999=4×19999=12÷12999 4 ==== أخً صؼقؼي

 19999=1×19999=12÷12999 1 افبوؿل ظؿ

 

 لقؾقً إخً ظـ زوج، وعـً، ومـ يف ادسلفي ومهو أخً، وظؿ- ادسلل  الهاكق :

 49999افسـي  4  

 19999=1×19999= 4÷49999 1 رعع زوج

 29999=2×19999= 4÷49999 2 كصػ عـً

 19999=1×19999= 4÷49999 1 افبوؿل أخً صؼقؼي

 9 9 × ظؿ
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 ٌلاااافص

 :قال ادملػ 

ـَ ] َؽ َْ  .[كِسبُ  شفِؿ كؾ  وارٍث َـ ادسللِ  َُجْزٍل فؾف َكـِْسَبتِف إذا َم

 هذا افػصؾ ؾقف ضريؼي ؿسؿي افسـوت- 

ـَ كِسبُ  شفِؿ كؾ  وارٍث َـ ادسللِ  َُجْزٍل فؾف َكـِْسَبتِفققلف: ) َؽ َْ  (.  إذا َم

ثف- قسؿ  السك :  هل إظطوء ـؾ وارٍث مو يستحؼف صـرظًو مـ لرـي مقر 

ـي ضرق، أصور ادمفػ فقاح ة مـفو، وهل مــ أصـفر افطـرق، وأضـبطفو، وهـل وفؼسؿي افس

أن كـسى كصـقى ـؾ وارث مـ ادسلفي إفقفو، ثؿ يعطك مـ افسـي مثـؾ لؾـؽ  وهل:ضريؼي افـسبي، 

 افـسبي-

 موت ظـ أم، وأخقيـ ٕم، وأختغ صؼقؼتغ، ولرـتف ثامكقي آٓف- َهالف:

  7لعقل فـ  6  

 م ُشُبع افثامكقي آٓففأل 1 1 افس س أم

 فألخقيـ ثؾٌ افثامكقي آٓف 2 2 افثؾٌ أخقيـ ٕم

 فألختغ ثؾثو افثامكقي آٓف 4 4 افثؾثغ أختغ صؼقؼغ
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 :قال ادملػ 

َكُر، وإكهـك شـقاٌل، فَقَلـُد البــاِت، وَوَلـُد َــاِت البــَغ وَوَلـ] َُقن َالتـزُِؾ: الذَّ ِر ُد إخـقاِت َُ

ــِـقِفؿ وولــُد اإلخــقةِ ٕمٍّ كآَــائِفؿ،  ََ ، مو ٍٕب وَـــاُت  ـِ َفــاِهؿ، وَـــاُت اإلخــقةِ وإظــ ِم َٕــقُ ََّ كل

ةٍ َمْدَلـْ  َـلٍب َـَغ  ُت، والعؿُّ ٕمٍّ كـإِب. وكـؾُّ َجـدَّ ، والَع َّ وإخقاُل، واخلآُت، ومَق إم  كإم 

ـْغ هـل إحـدامها: كـلم  مب  ََّ ، ُم ، ومَـق مم  مٍب، ومَــق مم  ممٍّ ، مو َـلٍب مظـذ َــ اجَلـد  كـلم  مِب اْلــَجد  ممٍّ

ـــ َمْدَػ َــف. فــنن َمْدَػ مجاظــٌ  َــَقارٍث،  ــِزَلتِفؿ، فَقْجَعــُؾ حــؼَّ كــؾ  وارٍث دَِ ومخقامهــا، ومختامهــا: ََِؿـْ

ـِْزَلُتفؿ َـف َل َشْبٍؼ: كلوٓدِه: فـَصقُبف هلؿ، فا ََ ، وَـٌ  ٕخٍ  َع َـٍ  ٕخـٍ  مخـرى، واْشَتَقْت  ـٌ َ

ـف،  ََ ـازهُلؿ َـف َجَعْؾَتفؿ َعـف كَؿق ـٍ  اْقَتَسـُؿقا إر ََ ف . وإن اْخَتؾَِػْ    َ فا، ولُلوَلَقْغِ حؼُّ م  َ هلذه حؼُّ م

َقـاٍت، فالهُُّؾـُث لؾ ـآِت َمَخاشـًا، تَػر  َُ ٍت  قاٍت، وَلَث َظ َّ تػر  َُ والهؾهـاِن  فنْن َخؾََّػ َلَث خآٍت 

ِت َمَخاشًا، وَتِصَُّّ َـ َخسَ  ظشـ قَِغ، لـذي إم  السـُدُس، والبـاقل ـلؾَع َّ َتَػـر  َُ َر، ويف َلَـِ  مخـقاٍل 

 . ـِ قِغ اداُل لؾتل للَـقُ َتَػر  َُ ، فنن كان َعفؿ مَق ممٍّ َمْشَؼَطفؿ، ويف َلِث َـاِت ُظؿقٍَ   ـِ لذي إَقُ

ْديِل َـف، وإن اْلــؿُ ْدَػ  ـؿ، فـ  صـاَر لؽـؾ  واحـٍد َمَخـَذه اْلـؿُ َسْؿَ  اداَل ََغ وإن َمْدَػ مجاظٌ  َج ظٍ  قَ 

ةٌ  ـُقَّ َُ ٌة، ومَقٌَ ، و قَّ َُ فاُت: ُم  .[ُمْشِؼَط َعُضفؿ َبعٍض َظِؿْؾَ  َف. واجْلِ

 مجع رحؿ، وهؿ افؼراعي مطؾؼًو، شقاء أـوكقا وارثغ، أم ؽر وارثغ- إرحام:

ـؾ ؿريى ٓ يـرث عػـرض، وٓ لعصــقى، ـوخلـول، واعــ افبــً،  غ:ويف اصطلح الػر ـق

 وعـً إخ، وهؽذا-

 :ذوو إرحوم يرثقن عةـرضغ 

 الشـرط إول: ظدم مجقع العصب .

 الشـرط الهاين: ظدم مجقع مص اب الػروض شقى الزوجغ.
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ــقرُهفؿ: ♦ ــذ ت ــدلقؾ ظ ــوػ:  وال ــف لع ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )ؿقف

 -(1)(ى

َٓ َواِرَث َلـفُ » مرؾقظًو: عـ مع  يؽرب وح يٌ ادؼ ام  ـْ  ََ ، ومعؾـقٌم (2)«اْلـَ اُل َواِرُث 

 أن اخلول مـ ذوي إرحوم، ؾذـر أكف يرث مـ ٓ وارث فف، ويؼوس ظؾقف عؼقي ذوي إرحوم-

َُقن َالتـزُؾِ ققلف: ) ِر َُ  .) 

 ؾ-ذوو إرحوم يرثقن، ويـزفقن مـزفي مـ أدفقا عف، وهذا هق ادراد عوفتـزي

 اخلول أدػ عوٕم، ؾرث مراثفو، واعـ إخً أدػ عوٕخً ؾرث كصـقبفو- فؿهًل: 

َكُر، وإكهك شقالٌ ققلف: )  (.  الذَّ

 ذوو إرحوم يستقي يف إرثفؿ ذـقرهؿ، وإكوثفؿ، ويستقون يف ؿ ر اإلرث-

ــوفرحؿ ادجــردة، ؾوشــتقى ذـــرهؿ، وُأكثــوهؿ: ـــوإلخقة ٕمٍ  والعؾــ : ♦ ــنن َأاــؿ يرثــقن ع ، ؾ

 ذـرهؿ، وأكثوهؿ يرثقن شقاء-

ًَ اعـ أخً، وعـً أخً، ؾرثون شقاء، عال لػوضؾ- وظذ هذا: •  ؾؾق ورث ادق

َفاِهؿققلف: ) ََّ  (.  فَقَلُد البـاِت، وَوَلُد َـاِت البـَغ وَوَلُد إخقاِت كل

ظــ اعــ عـوء ظذ مو شبؼ: ؾقـّزل وف  افبـوت مــ افـذـقر، واإلكـوث مـزفـي أمفـؿ، ؾؾـق مـوت 

 عـً، وعـً عـً، ؾرثقن شقاء، كصـقى أمفؿ-

يؽقكـقن شـقاء يف ؿـ ر اإلرث، ويرثـقن  ,اعـ إخً، وعـً إخً,وـذا وف  إخقات 

 مراث أمفؿ وهل إخً افةؼقؼي- 

                                 
 (-6)إحزاب، أيي  (1)

 -أ  أمومي عـ شفؾ عـ حـقػ مـ ح يٌ (2737)واعـ موجف  (،2193)وافسمذي  (،189)أخرجف أَ   (2)

 -مـ ح يٌ ادؼ ام (2738)واعـ موجف  (،2899)وأعق داود  (،17175)وأخرجف أَ  

 -مـ ح يٌ ظوشةي (6318)وافـسوشل يف افؽزى  (2194)وأخرجف افسمذي 
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ـِقِفؿ وولُد اإلخقةِ ٕمٍّ كآَائِفؿققلف: ) ََ ، مو ٍٕب وَـاُت  ـِ  (.  وَـاُت اإلخقةِ وإظ ِم َٕقُ

خقة إصؼوء، أو ٕب، وـذا عـوت إظامم إصـؼوء، أو ٕب، وعــوت عــل إظـامم، عـوت اإل

 وأوٓد اإلخقة، وإخقات ٕم، ـؾفؿ يـزفقن مـزفي آعوشفؿ-

 (.  وإخقاُل، واخلآُت، ومَق إم  كإم  ققلف: )

 اخلول واخلوفي، وأعق إم ـؾفؿ ؿ  أدفقا عوٕم، ؾقـزفقن مـزفتفو-

ــال: ــف أدػ عــوٕم، وفبـــً إخــً مــوت  َه ظـــ عـــً أخــً، وخــول: ؾؾؾخــول افثؾــٌ: ٕك

 :  وصقرهاافـصػ: ٕاو أدفً عوٕخً، 

6 .5 

 عـً أخً  1.2

 خول 1.3

3 

2 

ُت، والعؿُّ ٕمٍّ كإِب ققلف: )  (. والَع َّ

افعؿي افةؼقؼي، وٕب، وٕم، وـذا افعؿ ٕم: يرثـقن، ويـزفـقن مـزفـي إب: ٕكـف مــ أدفـقا 

 عف، ؾؾق موت مقً ظـ ظؿي ؾؼط، ؾناو لرث ادول ـؾف لعصـقبًو: ٕاو لـزل مـزفي إب-

، مو َـلٍب مظـذ َــ اجَلـد  كـلم  ققلف: ) ْغ هل إحـدامها: كـلم  مب ممٍّ ََّ ةٍ َمْدَلْ  َلٍب ََغ ُم وكؾُّ َجدَّ

، ومخقامها، ومختامها: َِ  ، ومَق مم  مٍب، ومَق مم  ممٍّ  (.  َؿـِْزَلتِفؿمِب اْلـَجد 

 اجل ة افتل هل أم أب إم، ؿ  أدفً عوٕم، ؾتـزل مـزفتفو-

 واجل ة افتل هل أم أب اجل ، ؿ  أدفً عوجل ، ؾتـزل مـزفتف-

 (.  فَقْجَعُؾ حؼَّ كؾ  وارٍث دَِـ َمْدَػ َفققلف: )

ث ــؾ ـؾ إكسون مـ ذوي إرحوم يـزل مـزفي مـ أدػ عف، ويرث مراثف، ؾنن ـون وح ه ور

ادول: إمو لعصـقبًو إن ـون مـ افعصبوت، ـام فق موت مقً ظــ عــً أخ: ؾـوٕخ ظصـبي ؾتــزل عـتـف 

 مـزفتف، وإمو ردًا: ـام فق موت ظـ عـً أخً-
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ـِْزَلُتفؿ َـف َل َشْبٍؼ: كلوٓدِه: فـَصقُبف هلؿققلف: ) ََ  (.  فنن َمْدَػ مجاظٌ  ََقارٍث، واْشَتَقْت 

ظي متسوويـ: ـخؿـس عــوت أخـً، واعــ أخـً، ؾنكـف يؼسـؿ عقــفؿ إذا ـون ذوو افرحؿ مجو

كصـقى أمفـؿ افتـل أدفـقا هبـو، وٓ يػـرق عـغ ذــرهؿ، وأكثـوهؿ، وــلوٓد أخ إم، ؾـناؿ يرثـقن 

 كصـقى أعقفؿ-

 أاؿ يرثقن عوفرحؿ ادجّردة، ؾوشتقى ذـرهؿ، وأكثوهؿ: ـقف  إم- والعؾ : ♦

، وَـٌ  ٕخٍ  َع َـٍ  ققلف: )  ـٌ ف  فاَ  َ فا، ولُلوَلَقْغِ حؼُّ م  َ    (.ٕخٍ  مخرى، هلذه حؼُّ م

ًٌ ظـ عـً أختف افؽزى، وعـً، واعـ أختف افصغرى، ؾنكــو كـقرث اعــي افؽـزى  فق موت مق

 مراث أمفو، واعـ، وعـً افصغرى مراث أمفام- 

ؾنكــو كـقرث ٕكف فق ـوكً ثؿي آختون فقرثتو افثؾثـغ، فؽـؾ واحـ ة كصـػ افثؾثـغ،  وذلؽ:

 ـؾ واح  مـ ذوي إرحوم كصـقى أمف-

ــَػ َــلَث ققلــف: ) ــف، فــنْن َخؾَّ ََ ــٍ  اْقَتَســُؿقا إر ــَتفؿ َعــف كَؿق  ـــازهُلؿ َـــف َجَعْؾ ََ ــْ   وإن اْخَتؾَِػ

ِت َمَخاشـًا،  َقاٍت، فالهُُّؾـُث لؾ ـآِت َمَخاشـًا، والهؾهـاِن لؾَعـ َّ تَػر  َُ ٍت  قاٍت، وَلَث َظ َّ تػر  َُ خآٍت 

 (. رَ ـوَتِصَُّّ َـ َخسَ  ظش

فق أن همٓء اإلخقة مـ ذوي إرحوم اختؾػً مـوزهلؿ: ـعؿـي صـؼقؼي، وظؿـي ٕب، وظؿـي 

ٕم، وخوفي صؼقؼي، وٕب، وٕم: ؾوفعؿؾ أكـو كـظر مـ أدػ عـف ذوو إرحـوم، ؾـجـ  اخلـوٓت ؿـ  

هلو افثؾٌ، وافبـوؿل فـألب، أدفغ عوٕم، وافعامت عوٕب، ثؿ كـظر كصـقى إم، وإب، ؾـج  إم 

، وافتـل ٍٕب ,وهـق افثؾـٌ,ؾـؼسؿ ثؾٌ إم عغ اخلوٓت، ؾتلخـذ افةـؼقؼي كصـػ كصــقى إم 

 ش س كصـقبفو لؽؿؾي افثؾثغ، وافتل ٕم افس س-

ثؿ كلا فـصـقى إب ؾـؼسؿف عغ افعامت، ـام فق موت ظــفـ ؾؼـط، ؾتلخـذ افةـؼقؼي كصـػ 

 ؾي افثؾثغ، وافتل ٍٕم افس س-كصـقبف، وافتل ٍٕب افس س لؽؿ
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ـِ ققلف: ) قَِغ، لذي إم  السُدُس، والباقل لذي إَقُ َتَػر  َُ  (.  ويف َلَِ  مخقاٍل 

لػريعًو ظذ مو شبؼ مـ أن ذوي إرحوم يرثقن كصـقى مـ أدفقا عف إذا اختؾػً مـوزهلؿ ظـذ 

ًٌ ظـ خوٍل ٕب، وٕم، وصـؼقؼ،  ؾـنن مــ أدفـقا عـف هـل إم، حسى هذا آختالف: فق موت مق

ؾؾق مولً إم ظـ إخقااو افثالثي: ؾنكــو شــعطل افـذي ٍٕم افسـ س، وافبـوؿل فؾةـؼقؼ، ويسـؼط 

ثفؿ هؽذا إذن-  افذي ٕب، ؾـحـ كقر 

 (.  فنن كان َعفؿ مَق ممٍّ َمْشَؼَطفؿققلف: )

 فق ـون مع همٓء إخقال افثالثي أعق أٍم، ؾنكف يسؼطفؿ-

أدفقا عوٕم افتل هل أختفؿ، وأب إم ؿ  أدػ عوٕم أيضًو، فؽــ إب يسـؼط أاؿ  والعؾ : ♦

 اإلخقة ـام هق معروف، وحقـفو يرث أب إم، ويسؼط إخقال- 

ـِ ققلف: ) قِغ اداُل لؾتل للَقُ َتَػر  َُ  (.  ويف َلِث َـاِت ُظؿقٍَ  

 عـي افعؿ افةؼقؼ- فق موت ظـ: ثالث عـوت ظؿ، عـً ظؿ صؼقؼ، وٕب، وٕم: ؾودول ٓ

أكف فق موت ادقـً ظــ هـمٓء إظـامم، ؾنكــو شــقرث افةـؼقؼ، وكسـؼط افـذي ٕب  والعؾ :

ُث مـ أدفقا هبؿ-   وٕم، ؾؽذا كقر 

ْدَػ  ـؿ، فـ  صـاَر لؽـؾ  واحـٍد َمَخــَذه اْلـــؿُ وإن َمْدَػ مجاظـٌ  َج ظـٍ  َقَسـْؿَ  ادـاَل َـَغ ققلـف: )

 (. ْديِل َفاْلـؿُ 

ً مجوظٌي: ـخؿس عـوت أخ، وثالث عـوت عـوت، وثالث عـوت ظؿ، عجامظي: ــلظامٍم، إذا أدف

وإخقان، وعـوت: ؾوفعؿؾ أوًٓ أكـو كؼسؿ ادول عـغ مــ أديل هبـؿ، وهـؿ هــو: اإلخـقان، وإظـامم، 

 وافبـوت، ثؿ كؼسؿ كصـقى ـؾ واحٍ  مـفؿ عغ اد فِغ، ـلن اد يل عف موت ظـفؿ-

وت عــً، وأرعـع عــوت عــوت اعــ، ؾؾبــوت افبــً افـصـػ يؼسـؿ موت ظــ مخـس عــ َهال:

 عقـفـ، وفبـوت عـوت آعـ افس س يؼسؿ عقـفـ، وهؽذا-



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
562 

 (.  وإن ُمْشِؼَط َعُضفؿ َبعٍض َظِؿْؾَ  َفققلف: )

فق أن همٓء أشؼط ععضفؿ ععضًو ظؿؾـو عذفؽ، ؾؾق موت ظــ ظؿـي، واعــي أٍخ، ؾوفعؿـي لـ يل 

 وٕب أيضًو، ومعؾقم أن إب ُيسِؼُط إخ، ؾسث افعؿي، دون اعـي إخ- عوٕب، واعـي إخ ل يل ع

وافؼريى ُيسِؼُط افبعق ، ؾؾق موت ظـ عـً عـً عــً، وعــً عــً، ورثــو افؼريبـي افتـل هـل 

 عـً عـً دون افبعق ة، أو اعـ ظؿ، واعـ اعـ ظؿ، ؾودول فألؿرب-

ـُقَّ ققلف: ) َُ ٌة، ومَقٌَ ، و قَّ َُ فاُت: ُم  (.  ةٌ واجْلِ

دو ؿرر أن إؿرب يسـؼط إععـ  إذا احتـ ت اجلفـي ذــر هــو جفـوت مـراث ذوي إرحـوم، 

 :وهل َلث

وي خؾ ؾقفو ـؾ مـ ورث مـ جفتف، وهؿ إَج اد، واجل ات افسـقاؿط، وعــوت  إَقة:- 1

 اإِلخقة، وَأعـوء وعـوت إخقات، وعـوت إَظامم وافعامت، وظامت إَب واجل - 

وي خؾ ؾقفـو ؾـروع إُم، مــ إَخـقال، واخلـوٓت، وَأظـامم إُم، وأظـامم َأعقفـو  َ :إَق- 2

 وُأمفو، وظامت إُم، وظامت َأعقفو، وج هو، وُأمفو، وَأخقال إُم، وخوٓهتو- 

 وي خؾ ؾقفو َأوٓد افبـوت، وَأوٓد عـوت آعـ- البـقة:- 3

  ت اجلفي-ويتؼرر ظذ هذا: أن إؿرب يسؼط إعع  إذا احت

 خوفي، وخوفي، خوفي، ؾودول فؾخوفي: ٕاو أؿرب فؾؿقً- َهالف:
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 :قال ادملػ 

[ ، ، مو ُمْكَهَقـْغِ ـِ ً  فقفؿ َُحٌْؾ فَطَؾبقا الِؼسؿَ  ُوقَِػ لؾَ ْؿِؾ إكهُر َــ إرِث َذَكـَرُ ََ َػ َوَر ـ َخؾَّ ََ

ـُْؼْصـف صـق ًا فنذا  َُ ــ  ََ ةِ، و ـف كاْلــَجدَّ ََ لُخـْذ إر َُ ُجْبـف  ـ ٓ ََيْ ََ ف، و ِؼَل ففق دُِْسَتِ ؼ  ََ ُف، وَا  ُولَِد َمَخَذ َحؼَّ

َؽــك، مو  ََ ـقَرُث إن اْشـَتَفؾَّ صـارخًا، مو َظَطـَس، مو  ُُ ـِرُث و َُ ْعـَط صـق ًا. و ُُ ــ َشـَؼَط َـف    ََ القؼـَغ، و

ـُ  ََ َس وضاَل ز ِس، مو ُوِجَد دلقُؾ حقاتِف، غَر حركـٍ ، واخـتلٍج، وإن طَفـَر َعُضـف  َرَ َع، مو َتـَػَّ التـَػُّ

ِرْث، وإن ُجِفَؾ  َُ ، َؿ َاَت وَخَرَج    ُ َُؼرظـٍ . اْلـؿُ فاْشَتَفؾَّ َعغَّ ُُ ُف :  َُ ، واْخَتؾَِػ إْر ْغِ ََ سَتِفؾُّ َـ التَّْقَم

ـَْهك  َِراِث َذَكٍر واْلـؿُ واخْلُ ِرُث كصَػ  َُ َِراِث ُمْكَهكْشؽُِؾ   .[كصَػ 

 هذا افبوب ذـر ؾقف ادمفػ حؽؿ مراث احلؿؾ، واخلـثك ادةؽؾ-

 يراد عف: مو يؽقن يف عطـ أدمقي-  هـوواحلؿؾ 

 افذي مل لتض  ذـقرلف، وٓ ُأكقثتف- واخلـهك:

ً  فقفؿ َُحٌْؾ فَطَؾبقا الِؼسـؿَ  ُوقِـَػ لؾَ ْؿـِؾ إكهـُر َــ إرققلف: ) ََ َػ َوَر ـ َخؾَّ ، مو ََ ـِ ِث َذَكـَرُ

 (.  ُمْكَهَقْغِ 

 إذا موت ادقً وفف َؾ ؾوٕوػ أن يـتظروا حتك يقضع احلؿؾ: فتؽقن افؼسؿي مرًة واح ة-

ؾنن امتـعقا أو امتــع ععضـفؿ ظـذ آكتظـور ؾـال جيـزون، وحقـفـو كؼسـؿ مـراثفؿ، وكحجـز 

 ـثر كصـقى افذـقر-فؾحؿؾ إرث اثـغ، ذـريـ أو أكثقغ، إـثر مـفام، وافغوفى أن إ

أّن وؿقع احلؿؾ لقأمًو ـثر معتود، عخالف مـو هـق أـثـر مــ  والعؾ  يف إَؼائـا كصـق  اَـغ: ♦

 ذفؽ ؾنكف كودر-

موت ظـ زوجي حومؾ واعـ، ؾسـقؽقن إرث افـذـريـ أـثـر:  َهال كقن إرث الذكرُـ مكهر: 

 ٕاام شـقتةورـون مع أخقفام يف افبوؿل-
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موت ظـ زوجي حومـؾ، وأب، وأم، ؾـقؿـػ فؾحؿـؾ كصــقى   مكهر:َهال كقن إرث إكهقغ

 اعـتغ: ٕكف أـثر، ؾفق ثؾثون-

ِؼَل ففق دُِْسَتِ ؼ فققلف: ) ََ ُف، وَا   (.  فنذا ُولَِد َمَخَذ َحؼَّ

إذا ُوف  احلؿؾ ؾنكـو كعطقف حؼف، ومو ؾضؾ وزاد كرده ظذ افقرثي حسى ؿسـؿي ادـراث، وفـق 

 مـ اثـغ، ؾنكـو كرجع ظذ افقرثي، وكلخذ مـفؿ كصـقبف-ؾرضـو أاو وف ت أـثر 

ْعـَط ققلف: ) ُُ ــ َشـَؼَط َـف    ََ ـُْؼْصـف صـق ًا القؼـَغ، و َُ ــ  ََ ةِ، و ف كاْلــَجدَّ ََ لُخْذ إر َُ ُجْبف  ـ ٓ ََيْ ََ و

 (.  صق اً 

افقرثي خيتؾػقن عوظتبور للثرهؿ عوحلؿـؾ: ؾؿــفؿ مــ ٓ يـمثر ؾقـف احلؿـؾ صــق ًو، ٓ زيـودة وٓ 

 ؼصًو، ـوجل ة، لرث افس س عقجقد افقف ، أو ظ مف، ؾنكـو إذن كعطقفو كصـقبفو ـوماًل- ك

ومـفؿ مـ يـؼصف احلؿؾ مراثف: ـوٕم، ؾناو لرث افثؾٌ مع ظ م افػرع افـقارث، وافسـ س 

معف، وـوفزوجي لـرث افرعـع عـ ون افػـرع افـقارث، وافـثؿـ معـف، ؾفـمٓء كعطـقفؿ افقؼـغ، وهـق 

 بوؿل حتك خيرج احلؿؾ-إؿؾ، وكقؿػ اف

ومـفؿ مـ شـقحجبف احلؿؾ فق خرج، ـام فق مـوت ظــ زوجـي حومـؾ، وإخـقة، ؾـنن وفـ ت 

 ذـرًا شؼط اإلخقة، ؾنكـو إذن ٓ كعطقفؿ صـق ًو، حتك خيرج احلؿؾ-

َس وضـاَل ققلف: ) َؽـك، مو َرَ ـَع، مو َتــَػَّ ََ ـقَرُث إن اْشـَتَفؾَّ صـارخًا، مو َظَطـَس، مو  ُُ ـِرُث و َُ و

ـُ  ََ ِس، مو ُوِجَد دلقُؾ حقاتِف ز  (.  التـَػُّ

: إذا وجـ  مــف ععـ  خروجـف دفقـؾ ظـذ حقولـف، وذــر ادمفـػ صـقرًا  اَط تقرُث الصـبل

، ,افصـقت رؾـع وآشـتفالل، وصــرخ خـرج، أكف: أي,يعرف معفو حقولف، وهل: فق أكف اشتفؾ 

 -ؾققّرث حقًو، وف  أكف ظذ دفقؾ ؾفذا، افتـػس زمـ وضول لـػس أو، رضع أو، عؽك أو، ظطس أو

َث »حـ يٌ أ  هريـرة مرؾقظـًو:  والدلقؾ: ♦ ، ؾقؼـوس ظؾقـف عؼقـي (1)«إَِذا اْشـَتَفؾَّ اْلــَؿْقُلقُد ُور 

 إمقر عو هل دفقؾ ظذ احلقوة-

                                 
 -مـ ح يٌ أ  هريرة (2929)أخرجف أعق داود  (1)
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 (.  غَر حركٍ ، واختلٍج ققلف: ) 

ـــي يســــرة، أو اخـــتالج  ـــف حرـ ـــر مـ ـــف أن لظف ـــل يف احلؽـــؿ عحقول ـــتالج: ,ٓ يؽػ وآخ

 ، ؾنن هذا ؿ  يص ر عـ هق يف شـقوق ادقت: وفذا ؾوفذعقحي لضطرب عع  ذعحفو-,طرابآض

ِرْث ققلف: ) َُ ، َؿ َاَت وَخَرَج     (. وإن طَفَر َعُضف فاْشَتَفؾَّ

فق خرج ععض اجلــغ، ثـؿ اشـتفؾ وصــرخ، ثـؿ مـوت ؿبـؾ اــتامل خروجـف، ــام فـق لعســر 

 خروجف: ٕن افقٓدة مل لتؿ-

ُ َُؼرظ ٍ اْلـؿُ َؾ وإن ُجفِ ققلف: ) َعغَّ ُُ ُف :  َُ ، واْخَتؾَِػ إْر ْغِ ََ  (.  سَتِفؾُّ َـ التَّْقَم

ــو، ومل كعــرف أهيــام  فــق وفــ ت لقأمــًو، ذـــرًا، وأكثــك، ؾوشــتفؾ أحــ مهو دون أخــر، ثــؿ مول

 ادستفؾ، ؾنكـو كعقـف عؼرظي، وهذه افؼوظ ة ظـ  اكبفوم ادستحؼ: فقح د-

ـَْهك ققلف: ) َِراِث ُمْكَهكْش اْلـؿُ واخْلُ َِراِث َذَكٍر وكصَػ  ِرُث كصَػ  َُ  (.  ؽُِؾ 

 هق افذي فف آفي ذـر، وآفي أكثك، ومل كعرف هؾ هق ذـر أم أكثك-  اخلـهك ادشؽؾ:

ثـف كصـػ مـراث ذــر،  ؾنذا اشتؿر اإلصؽول يف حؼف، ؾؾؿ ك ِر ظـ حوفف، ثؿ مـوت، ؾنكــو كقر 

 وكصػ مراث أكثك-

، ؾنكـو حقـفـو كعومؾـف معومؾـي مـو ,فؽ علن يبقل مـ أح  افػرجغويعرف ذ,أمو إن لبغ أمره 

 لبغ ؾقف، ذـرًا، ـون أو أكثك-

 

 

 

                                
 

بِل  َحتَّك » :وادسقر عـ خمرمي عؾػظ ،مـ ح يٌ جوعر عـ ظب  اهلل (2751)وأخرجف اعـ موجف  َٓ َيِرُث افصَّ

  «َيْسَتِفؾَّ َصوِرخوً 

 -وـؾ مـ رؾع صقلف عقء ؾؼ  اشتفؾ عف ،أو يبؽل ،رؾع صقلف علن يكخ :معـوه« اشتفؾ»:ؿقفف :ؿول اخلطو 
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 :قال ادملػ 

ه ََلْش ] ـ َخِػَل َخَزُ ٍر، مو َشَػٍر غالُبف السلَُ : كتجارةٍ اْكُتظِـَر َـف ََتـاَم تِسـعَغ شــً  َــذ ُولِـَد. ـََ

ْرَكـٍ ، فَسـؾَِؿ قـقٌم دوَن قـقٍم، مو ُفِؼـَد َــ َـِغ مهؾِـف، مو يف وإن كان غالُبف  ََ اهلـلَ : كَؿــ َغـِرَق يف 

ةِ  ـدَّ َُ ـف يف  َُ َقر  َُ ْؼَسـُؿ َاُلـف فـقف . فـنن َـاَت  ُُ ْفؾَِؽٍ ، اْكُتظَِر َـف ََتـاَم مرَـِع شــَغ َــُذ ُفؼـد، َـؿ  َُ  
ػاِزةٍ ََ

ِص َمَخَذ كؾُّ وارٍث إذًا القؼَغ ووُ  َُّ َ ِؼَل، فنن َقِدَم َمَخَذ َكصقَبف، وإن   ُـلِت فُ ْؽُؿـف ُحْؽـُؿ السَّ ََ قَِػ َا 

َُْصَطؾِ قا ظذ َا زاَد ظـ حؼ  ادػؼقدِ فَقْؼَتِسُؿقه  .[َالِف، ولباقِل الَقرَِ  من 

 مـ اكؼطع خزه، ؾؾؿ لعؾؿ فف حقوة، وٓ مقت- ادػؼقد:

ه ََلْش ققلف: ) ـ َخِػَل َخَزُ ف السلَُ : كتجارةٍ اْكُتظِـَر َـف ََتـاَم تِسـعَغ شــً  َــذ ٍر، مو َشَػٍر غالبُ ـََ

 (.  ُولَِد 

 :افػؼ  كقظون 

ـام فق خرج ٕجؾ افتجـورة، أو خـرج فؾســقوحي، ثـؿ اكؼطـع أمـره، أو  ة:فؼٌد ُغؾُ  ( 1

 ره افع و وظؾؿـو مؽوكف، ؾنكـو كحسى فف لسعغ شـي مـ وٓدلف، ثؿ عع هو كحؽؿ عؿقلف-ـأش

 إصؾ أكف حل، وأمو افتسعقن ؾألكف يف افغوفى ٓ يعقش َأـثر مـ هذا- : َأنوالعؾ  ♦

 ؾنن ُؾِؼَ  وظؿره لسعقن، ؾنن افؼوضـل جيتف  يف حت ي  م ة فغقبتف-

ْرَكـٍ ، فَسـؾَِؿ قـقٌم دوَن قـقٍم، مو ُفِؼـَد َــ َـِغ ققلف: ) ََ وإن كان غالُبف اهللَ : كَؿــ َغـِرَق يف 

ْفؾِؽَ  َُ  
ػاِزةٍ ََ ْؼَسُؿ َاُلف فقف مهؾِف، مو يف  ُُ  (.  ٍ ، اْكُتظَِر َف ََتاَم مرَِع شـَغ َـُذ ُفؼد، َؿ 

وذفؽ ــام فـق أكـف ــون يف مرــى ؾغـرق، وشـؾؿ ؾقـف أكـوس، ثـؿ  َفؼٌد ُغؾ  ظؾقف اهلل :( 2

ؾؼ كوه، أو أكف شوؾر يف مػوزة هل مظـي اهلؾؽي، أو ؾؼ  يف ادعرـي: ؾنكـو كضــرب فـف أرعـع شــغ مــ 

 وعع هو كحؽؿ عؿقلف- حغ ُؾِؼ ،
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َأن هذه اد ة شـقؿر ؾقفـو افتجـور وادسـوؾرون ظـذ افطريـؼ افتـل ُؾِؼـَ  ؾقفـو، وـقكـف  والعؾ : ♦

 اكؼطع خزه ـؾ هذه اد ة ؿريـي ظذ هالـف-

 وٓلػوق افصحوعي ظذ اظت اد امرألف عع  لرعص هذه اد ة، وحؾفو فألزواج عع  ذفؽ-

ف يف ققلف: ) َُ َقر  َُ ِؼـَل، فـنن َقـِدَم فنن َاَت  ََ ِص َمَخـَذ كـؾُّ وارٍث إذًا القؼـَغ وُوقِـَػ َـا  َُّ َ ةِ السَّ دَّ َُ

 (.  َمَخَذ َكصقَبف، وإن   ُلِت فُ ْؽُؿف ُحْؽُؿ َالِف

فق موت يف اد ة ادضـروعي فؾؿػؼقد مـ يرثف ادػؼـقد: ـلعقـف، واعــف، وكحـق ذفـؽ، ؾنكــو كبؼـل 

عؼقـي افقرثـي إرثفـؿ ادتـقؼـ، ــام شـبؼ لػصــقؾف يف مـراث حؼ ادػؼقد، حتك يتبـغ إمـر، وكعطـل 

 احلؿؾ-

ؾنن حؽؿـو عع  ذفؽ عؿقت ادػؼقد، ؾنن مو ورثف مـ ؿريبف يؽقن حؽؿـف حؽـؿ مـول ادػؼـقد 

 أيضًو-

َُْصَطؾِ قا ظذ َا زاَد ظـ حؼ  ادػؼقدِ فَقْؼَتِسُؿقهققلف: )    (.ولباقِل الَقرَِ  من 

، ؾقجقز فبوؿل ورثي ادقـً أن يصـطؾحقا، فف مـ إرٍث زاد، وكام فق أن كصـقى ادػؼقد ادقؿػ

 ويلخذوا مو زاد ظـ حؼ ادػؼقد ويتؼوشؿقه-
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ْدٍم، مو َغَرٍق، مو ُغرٍَ ، مو كـاٍر، وُجِفـَؾ السـاَُؼ َـادقِت، ] ـِ ٍٕب ِ َ ُْ تقاِرَاِن: كَلَخَق َُ إذا َاَت 

ْورِ و  ََيْ  ف َـف: َدْفعًا لؾدَّ ََ ـ تِلدِ َالِف، دوَن َا َوِر َِ  .  [َتؾِػقا فقف: َوِرَث كؾُّ واحٍد َـ أَخِر 

 مجع ؽريؼ، وهق مـ موت عوفغرق- الغرقك:

مجوظي متقارثقن افتبس زمون مقهتؿ، ؾؾؿ ُيعؾـؿ أهيـؿ مـوت أوًٓ، ـؿــ مـولقا  وادراد  ؿ هـا:

رق، وآكؼالب وآصط ام، وإمـراض افعومـي: ـوفطـوظقن، عحودث ظوم: ـوفغرق، واهل م واحل

 -(1)أو مولقا يف ؽرعي، أو يف جفوت خمتؾػي: وـؼتذ ادعورك، وضحويو آختطوف

ـْدٍم، مو َغـَرٍق، مو ُغرَـٍ ، مو كـاٍر، وُجِفـَؾ السـاَُؼ ققلف: ) ـِ ٍٕب ِ َ ُْ تقاِرَـاِن: كـَلَخَق َُ إذا َاَت 

َتؾِػقا فقف ْورِ َادقِت، و  ََيْ ف َـف: َدْفعًا لؾدَّ ََ ـ تِلدِ َالِف، دوَن َا َوِر َِ  (.  : َوِرَث كؾُّ واحٍد َـ أَخِر 

 فهؿ  حآت:، وإذا موت مجوظي يف ح ٍث واحٍ : ـغرق، وحريؼ، وحودث، وكحقه

: أن ك ري مـ هق إشبؼ مـفؿ، وادتلخر، ؾنكـو كقّرث ادتلخر مـ إشبؼ مقلـًو: احلال  إوػ

 ؼؼـو حقولف عع  مقت مقرثف-ٕكـو حت

 : أن كجزم عؿقهتؿ مجقعًو: ؾال كقّرث أح هؿ مـ أخر، عوإلمجوع-احلال  الهاكق 

: أن كجفؾ وٓ ك ري أهيؿ أشبؼ مقلًو، وععضفؿ يرث مــ افـبعض، ؾوفعؿـؾ أكـف احلال  الهاله 

 -مـفؿ واح ٍ  ـؾ ثفيقر   مو دون، ,ؿ يؿف: أي,جيري عقـفؿ افتقارث، فؽـ يتقارثقن يف لؾق  ادول 

موت يف شـقورة زوج، وزوجي، وافزوج يؿؾؽ موشي أفػ، وافزوجي متؾؽ مخسـغ أفػـًو،  َهالف:

مــ لؾقـ  ادـول وهـل ,ؾبـوًء ظذ مو ذـر ادمفػ ؾناؿ يتقارثقن، وحقـفو لرث افزوجي مــ زوجفـو 

                                 
 (-88ص )فؾ ـتقر شع  اخلثالن « لسفقؾ حسوب افػراشض، »(146ص )فالحؿ « افػراشض» (1)
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ول وهـق مـو ورثتـف مــف: ، ويرث افزوج مـفو مـ اخلؿسـغ أفػًو، وٓ يرث مـفو ج ي  اد,ادوشي أفػ

 ف ال يسلى ظذ ذفؽ دور، ؾـظؾ كقّرث ـؾ واح  مـ أخر-

، َؿوَل: والدلقؾ ♦ ْعبِل  ـِ افةَّ ـوِم َظـوَم »: مو رواه شعق  عـ مـصقر يف شــف َظ َوَؿَع افطَّـوُظقُن عِوفةَّ

ـْ آِخِرِهْؿ، َؾَؽَتَى يِف ذَ   َيُؿقُلقَن ِم
ًِ ُثـقا َظَؿَقاَس، َؾَجَعَؾ َأْهُؾ اْفَبْق فَِؽ إَِػ ُظَؿـَر، َؾَؽَتـَى ُظَؿـُر َأْن َور 

ـْ َعْعضٍ   -(1)«َعْعَضُفْؿ ِم

 

 

 

 

 

                                 
 -، وهق أثر مـؼطع(228)« شــ شعق  عـ مـصقر» (1)
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[ ، لُّ  َ ، والـذ َتَقاَرُث احلربُّ َُ ِرُث ادسؾُؿ الؽافَر إٓ َالقِٓل، وٓ الؽافُر ادسؾَؿ إٓ َالقِٓل. و َُ  ٓ

، وم ـُ
َِ َؾـٌؾ َصـتَّك. وادستْل َِ ػـاِق َمدُـاهِنؿ ٓ َـع اختلفِفـا، وهـؿ  ِرُث َعُضفؿ َعضـًا َـع ات  َُ   ِ ََّ هُؾ الذ

ـــؿُ و َتْغِ إن َمْشــَؾؿقا، اْل ََ ــرا ــِرُث ادجــقُس ََؼ َُ ٌل. و ــف يَفْ ــف ف ُل تِ ــِرُث محــدًا، وإن َــاَت ظــذ ِردَّ َُ ْرَتدُّ ٓ 

فؿ، وكذا ُحْؽُؿ ادسؾؿِ  َِ ٍم َــف َُشـْبَفٍ . وٓ إِْرَث َـِؽـاِح  وََتاَكُؿقا إلقـا قبَؾ إشل َطُل ذاَت َرِحٍؿ َُمَـرَّ َُ

َؼرُّ ظؾقف لق َمْشَؾؿَ  ُُ ٍم، وٓ ََعْؼٍد ٓ   .[ذاِت َرِحٍؿ َُمَرَّ

وهل اف يـ وافةـريعي، وؿ  ظؼ  ادمفػ هـذا افبـوب فؾؽـالم  ,عؽسـر ادقؿ ,مجع: ِمّؾيٍ  ادَِؾُؾ:

 -(1)ظذ مقاكع اإلرث، وهذا هق اختالف اف يـ

ِرُث ادسؾُؿ الؽافَر إٓ َالقٓلِ ققلف: ) َُ  ٓ  .) 

ٓ يــرث ادســؾؿ مـــ افؽــوؾر إٓ عــوفقٓء: وذفــؽ إذا ـــون ادســؾؿ ؿــ  أظتــؼ افؽــوؾر، ومل يؽـــ 

 فؾؽوؾر ظصبي، ؾنن ادسؾؿ يرثف-

 (.  وٓ الؽافُر ادسؾَؿ إٓ َالقٓلِ ققلف: )

 تغ:أي: أن افؽوؾر أيضًو ٓ يرث مـ ادسؾؿ إٓ يف حوف 

 - عوفقٓء، إذا أظتؼ افؽوؾُر ادسؾؿ ومل يؽـ فف ظصبي، ؾوفؽوؾر يرثف عوفقٓء-1

ــِرُث »مرؾقظــًو:  حــ يٌ أشـومي عـــ زيــ   والـدلقؾ ظــذ ظــدم التــقارث: ♦ َُ ْسؾُِؿ اْلـــؿُ َٓ 

ِرُث اْلَؽافُِر  َُ  َٓ  .(2)«ْسؾِؿَ اْلـؿُ اْلَؽافَِر، َو

َٓ »مرؾقظـًو:  حـ يٌ جـوعر  ِ الـدُـ:والدلقؾ ظذ التقرُث َالقٓل ولـق َـع اخـتل ♦

ِرُث  َتفُ ـْسؾُِؿ الـَّْص اْلـؿُ َُ ََ ُؽقَن َظْبَدُه، َمْو َم َُ َّٓ َمْن   ، وهذا عو ٓ كزاع ؾقف-(3)«َرايِنَّ إِ

                                 
 -وافرق ،افؼتؾ :وعؼل موكعون مهو (1)

 -وافؾػظ فف (1614)ومسؾؿ  (،4283)أخرجف افبخوري  (2)

 قاب أكف مقؿقف ظذ ـــوافص (،8997)، واحلوـؿ (4981)واف ارؿطـل  (،6356)أخرجف افـسوشل يف افؽزى  (3)
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ثف ادسؾؿ، وؿبؾ ؿسؿي مراثف، ؾرث-2  - إذا أشؾؿ افؽوؾر عع  مقت مقر 

ـا ُقِسـَؿ َلـُف، ُكؾُّ َقْس »ح يٌ اعـ ظبوس مرؾقظًو:  والدلقؾ: ♦ ََ ٍؿ، ُقِسَؿ يِف اْلــَجاِهؾِقَِّ  َفُفـَق َظـَذ 

ْشَلمِ  ْشَلُم َفُفَق َظَذ َقْسِؿ اإْلِ  - (2-1)«َوُكؾُّ َقْسٍؿ َمْدَرَكُف اإْلِ

ـْ َمْشَؾَؿ َظَذ َص »وح يٌ:  ، وؿضــك عـف ظؿـر، وظـثامن، واصـتفر ؾؾـؿ يـؽـر، (3)«ْلٍل َفُفَق َلفُ ـََ

 ـون ذفؽ لرؽقبًو يف إشالمف- ، وإكام(4)ؾؽون إمجوظوً 

ـُ ققلف: ) َِ ، وادستْل لُّ  َ ، والذ َتَقاَرُث احلربُّ َُ  (.  و

 اختالف عؾ ان افؽوؾر، وحؽؿ افؽوؾر ٓ يمثر: ؾوحلر ، وافذمل، وادعوه  يتقارثقن-

َؾٌؾ ققلف: ) َِ ػاِق َمدُاهِنؿ ٓ َع اختلفِفا، وهؿ  ِرُث َعُضفؿ َعضًا َع ات  َُ   ِ ََّ  (.  َصتَّكومهُؾ الذ

أهؾ افذمي يتقارثقن ؾقام عقـفؿ، إذا احت  اف يـ، أمو مع اختالف اف يـ ؾناؿ ٓ يتقارثقن، ؾـال 

 يرث افقفقدي افـصـراين، وهؽذا-

َتْغِ َصتَّك»ح يٌ  والدلقؾ: ♦ ؾَّ َِ تقاَرُث مهُؾ  َُ  ٓ»(5)- 

                                
 

 (-1715)وين يف اإلرواء جوعر، ؿوفف اف ارؿطـل، وضعػف إفب

وافطحووي يف رشح مةؽؾ أثور  (،5262)وافبزار  (،2485)واعـ موجف  (،2914)أخرجف أعق داود  (1)

 (-8672)وصححف إفبوين يف صحق  اجلومع  (،3221)

ـْ َأْشَؾَؿ َظَذ ِمَراٍث » :عقب ظؾقف أعق داود (2)  -«َعوٌب ؾِقَؿ

 -مـ ضريؼ ظروة عـ افزعر مرشالً  (189)أخرجف شعق  عـ مـصقر يف افســ  (3)

 ،ظـ شعق  عـ ادسقى ،ظـ افزهري ،مـ ضريؼ يوشغ عـ معوذ افزيوت (9.199)وأخرجف افبقفؼل يف افؽزى 

 -ؾقف يوشغ ضعقػ، مسوك احل يٌ :ظـ أ  هريرة مرؾقظًو، وافصقاب أكف مرشؾ، أمو ادقصقل ؾضعقػ

 ،وافبخوري ،وهق مذهى إشؿي افثالثي ،ث افؽوؾر إذا أشؾؿ ؿبؾ ؿسؿي افسـيأكف ٓ ير :افروايي افثوكقي ظـ أَ  (4)

 -وحؽويي اإلمجوع اظسض ظؾقفو اعـ افؼقؿ ،وأـثر افػؼفوء

مـ  (6359)وافـسوشل يف افؽزى  (،967)واعـ اجلورود  (،2731)واعـ موجف  (،2911)أخرجف أعق داود  (5)

، ومـ ح يٌ أشومي عـ زي  ظـ  (2198)ٌ جوعر ظـ افسمذي ح يٌ ظب  اهلل عـ ظؿرو، وفف صقاه  مـ ح ي

 (-1675)، علشوكق  ضعقػي، وصححف إفبوين يف اإلرواء (6348)افـسوشل يف افؽزى 
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تِف ف ُلفاْلـؿُ وققلف: ) ِرُث محدًا، وإن َاَت ظذ ِردَّ َُ لٌ  ْرَتدُّ ٓ   (.  يَفْ

ادرلــ  ظـــ اإلشــالم ٓ يــرث أحــ ًا، ٓ مـــ ادســؾؿغ، وٓ مـــ افؽػــور، وٓ يرثــف أحــٌ  مـــ 

 ادسؾؿغ وٓ افؽػور-

 : أكف ٓ ُيؼر  ظذ مو هق ظؾقف مـ افؽػر-والعؾ  ♦

 إٓ إن أشؾؿ، ورجع ؿبؾ افؼسؿي ؾرث مـ ؿريبف ادسؾؿ، ـام شبؼ يف افؽوؾر إصع-

ِرُث ادققلف: ) َُ فؿو َِ َتْغِ إن َمْشَؾؿقا، وََتاَكُؿقا إلقـا قبَؾ إشل ََ  (.جقُس ََؼرا

مذهى ادجقس يبق  هلؿ كؽوح ادحورم، وعـوًء ظذ هذا فق أن جمقشــقًو لـزوج أختـف، أو ظؿتـف 

مثاًل، ثؿ مولً، وأشؾؿ عع  مقهتو وؿبؾ افؼسؿ، أو أاؿ حتوـؿقا إفقــو وهـؿ ظـذ جمقشــقتفؿ، ؾنكــو 

ث هذا افز  وج عؼراعتغ: ؿراعي افزوجقي، وؿراعي ـقاو أختف، أو ظؿتف-كقر 

ٍم َـف َُشْبَف ٍ ققلف: ) َطُل ذاَت َرِحٍؿ َُمَرَّ َُ  (.  وكذا ُحْؽُؿ ادسؾِؿ 

أي: ـذفؽ ؾنن مـ وضلء امرأًة مـ لورمف عةبفي ظؼ : ـام فق ظؼ  ظؾقفـو وطـفـو حـالًٓ فـف  

و، ويظــ أاـو زوجتـف ؾتبـغ أاـو ؿريبتـف: ؾـنذا وفـ ت ؾتبغ أاو أختف، أو عةبفي اظتؼود ـام فق وض ف

 مـف، ؾنن هذا افقف  يرث مـفو عؼراعتغ، ؿراعي إمقمي، وؿراعي ـقاو ظؿتف-

مٍ ققلف: )  (. وٓ إِْرَث َـِؽاِح ذاِت َرِحٍؿ َُمَرَّ

افـؽوح افبوضؾ ٓ يسلـى ظؾقـف لـقارث، ؾؾـق لـزوج امـرأة وطـفـو حتـؾ فـف، ثـؿ لبـغ أاـو مــ 

 ف، ؾنكف ٓ لقارث عقـفام-لورم

َؼرُّ ظؾقف لق َمْشَؾؿَ ققلف: ) ُُ  (.  وٓ ََعْؼٍد ٓ 

ٓ لقارث ععؼ  زوجقي ٓ يؼر  ظؾقف إذا أشـؾؿ: ــلم زوجتـف، وأختـف مــ افرضـوظي، ومطؾؼتـف 

 ثالثًو، ؾؾق موت ظـفو، أو مولً ظـف ؾال لقارث عقـفام-
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 :قال ادملػ 

ُؿـْ  َـف:   ] َُ ٍِ و   ِِ وَـاَت َـف، مو َمـق َرِ ـف غـِر اْلــَؿ ق ََ تِف، مو  ـ َمَاَن َزوجَتـف يف ِصـ َّ ََ

ــتََّفً  ََؼْصــِد  َُ  
ِِ ـــَؿ ق ــف اْل ــَرِض َقتِ ََ ــف. مو َمَاهَنــا يف  ُت ـــَْؼِض ِظدَّ ــلٍّ   َت ــا، َــؾ يف ضــلٍق َرْجِع ََ َتَقاَر َُ

تِ  َؼ إَاكَتفا يف ِص َّ َْفـا. ِحرَاهِنا، مو َظؾَّ ِر َُ َرِ ـف وك ـَقه:    ََ َرِ ف، مو ظـذ فِْعـٍؾ لـف، َفَػَعَؾـف يف  ََ ف ظذ 

ْج، مو َتْرَتدَّ  ةِ وَعَدها، َا   َتَتَزوَّ ف يف الِعدَّ َُ  .[وَتِر

 أصور يف هذا افبوب إػ مـ لرث، ومـ ٓ لرث مـ ادطؾؼوت-

َرِ ف غِر اْلـَؿ ققلف: ) ََ تِف، مو  ـ َمَاَن َزوجَتف يف ِص َّ ُؿـْ  َـف: ََ َُ ٍِ و   ِِ وَاَت َف، مو َمـق ق

ا ََ َتَقاَر َُ     .) 

إذا ضؾؼ افزوج زوجتف ضالؿـًو عوشــًو، وــون هـذا افطـالق يف حـول صـحتف، أو يف حـول مرضـف 

حـول مرضـف ادخـقف،  يف أو، ,ادـرض هـذا مــ ادقت ظؾقف خيةـك ٓ أكف: أي,مرضًو ؽر خمقف 

 قّرث افزوجي مـ مطؾؼفو إذا موت عع  ذفؽ-وفؽـف عؼل، وظوش عع ه، وشؾؿ، ؾنكـو ٓ ك

أن افطالق يؼطع افعالشؼ عغ افزوجغ، وٓ يقج  هـو هتؿـي علكـف ؿصـ  مـعفـو مــ  والعؾ : ♦

 اإلرث، ؾال كقرثفو إذن-

ُتفققلف: )  (.  َؾ يف ضلٍق َرْجِعلٍّ   َتـَْؼِض ِظدَّ

 :ادطؾؼي لرث عـ ضؾؼفو يف حوٓت 

ٕاو يف حؽؿ افزوجي، ؾؾفو وظؾقفو مو فؾزوجي وظؾقفو، ؾحقـفـو - إذا ـوكً رجعقي، ؾسث: 1

 يرثفو ولرثف-

تََّفً  ََؼْصِد ِحرَاهِناققلف: ) َُ  
ِِ َرِض َقتِف اْلـَؿ ق ََ  (.مو َمَاهَنا يف 

- إذا أعواو يف مرض مقلف ادخقف، واهُتِؿ علكف يري  أن حيرمفو مـ ادـراث: ؾحقـفـو لرثـف فـق 2

 ض ؿص ه، وٓ يرثفو فق مولً-موت: معومؾي فف عـؼق
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أن يطؾؼفو اعت اًء ع ون ضؾـى مـفـو، ومـع اشـتؼومي احلـول،  وَـ صقر آهام َؼصد احلرَان:

 أو أن لطؾى مـف ضؾؼي ؾقطؾؼفو ثالثًو، وهؽذا-

َرِ ف وك َقهققلف: ) ََ َرِ ف، مو ظذ فِْعٍؾ لف، َفَػَعَؾف يف  ََ تِف ظذ  َؼ إَاكَتفا يف ِص َّ  (.  مو َظؾَّ

ًُ ؾلكً ضوفؼ عوشـ، أو ,وهق صحق ,إذا ظؾؼ إعوكتفو مـف عؿرضف: ـام فق ؿول - 3 : إذا مرض

ًِ ,وهـق صـحقٌ  ,ظؾؼف ظذ أمٍر وحغ مرض ؾعؾف، ـام فـق ؿـول  ًُ أكـو هـذا ادؽـون ؾلكـ : إن دخؾـ

فـق وضـئ اعـتفـو،  وَهؾ ذلـؽ: ضوفؼ عوشـ، ؾ خؾف يف حول مرضف: ؾفذه ؿريـي ظذ أكف أراد حرمواو-

مفو ظؾقف-أو أمف  و: فقحر 

ْج، مو َتْرَتدَّ ققلف: ) ةِ وَعَدها، َا   َتَتَزوَّ ف يف الِعدَّ َُ َْفا. وَتِر ِر َُ   .) 

احلؽؿ يف هذه ادطؾؼي افتل أراد حرمواو أكف ٓ يرثفو: ٕكـف ؿطـع افصـؾي عقــف وعقـفـو- أمـو هـل 

 ؾسثف، شقاٌء موت وهل يف ظ ة افطالق، أو عع  اكؼضوء افع ة-

من مَـاه ضؾـؼ مَـف وهـق َـرُض، فـ ت، »مو ورد ظـ أ  شؾؿي عــ ظبـ  افـرَـ:  قؾ:والدل ♦

 -  (1)«َـف َعد اكؼضال العدة فقرَفا ظه ن 

 وٕن شبى لقريثفو: ؾِراُره ِمـ مراثفو، وهق ٓ يزول عوكؼضوء افع ة-

 :فؽـفو يـؼطع إرثفو مـ هذا افزوج يف حوفتغ 

 فزوج اجل ي ، وٓ لرث مـ زوجغ-إذا لزوجً زوجًو آخر، ؾسث مـ ا( 1

 ( إذا ارل ت ظـ اإلشالم، ؾقـؼطع افتقارث: َٕاو ؾعؾً عوختقورهو مو يـويف كؽوح إَول-2

 

 

 

                                 
 (-1722)وصححف إفبوين يف اإلرواء  ،أخرجف افةوؾعل (1)
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[  ِ ََ صـغرًا، مو جَمـقكـًا، مو َـَقاِرٍث لؾَؿق ـِ  فَصـَدَق، مو كـان  -ولق مكف واحـٌد -إذا َمَقرَّ كؾُّ الَقَر

ُؾـُث َـا ََِقـِده، وإن َمَقـرَّ اْلـؿُ  َُ ْهؾِـف فؾـف  َِ ـقـِف َِـَلٍخ  ََ ف. وإن َمَقرَّ َمَحُد  َُ َبَ  َكسُبف وإر ََ َؼرُّ َف جَمفقل الـََّسِ : 

 .[َُلْخٍ  فؾفا َُخُُسف

 ذـر يف هذا افبوب حؽؿ مـو إذا أؿـر ععـض افقرثـي عقجـقد مةـورٍك هلـؿ يف اإلرث مــ ادقـً،

 وصـروط ذفؽ، وـقػقي لقريٌ هذا اُدؼّر عف-

ــِ  ققلــف: ) ََ ــِ  فَصــَدَق، مو كــان صــغرًا، مو  -ولــق مكــف واحــٌد -إذا َمَقــرَّ كــؾُّ الَقَر َــَقاِرٍث لؾَؿق 

فاْلـؿُ جَمـقكًا، مو  َُ َبَ  َكسُبف وإر ََ  (.  َؼرُّ َف جَمفقل الـََّسِ : 

 ًٍ عةـخٍص أكـف يـرث مــ ؿـريبفؿ ادتـقف،  ,مجوظـًي ــوكقا، أو واحـ اً ,إذا أؿر افقرثي مـ مقـ

وصّ ؿفؿ مـ ُأِؿّر عف ؾؾؿ يـؽر، أو ـون صغرًا أو جمـقكًو، وــون هـذا اُدّؼـر عـف جمفـقل افـسـى: ؾنكــو 

ثف مـف-  كؾحؼف هبؿ، وكثبً كسبف مـ هذا ادتقف، وكقر 

ُؾُث َا ََِقِده، وإققلف: ) َُ ْهؾِف فؾف  َِ ـقِف ََِلٍخ  ََ  (.  ن َمَقرَّ َُلْخٍ  فؾفا َُخُُسفوإن َمَقرَّ َمَحُد 

إذا ـون ظـ كو أخقان، ؾلؿّر أح مهو أن هلام أخًو، وأكؽـر افثـوين هـذا إخ اجل يـ ، ؾنكــو كـقّرث 

هذا إخ اجل ي  عـ أؿر عف دون مــ أكؽـره، وظؾقـف ؾنكــو كؼـقل فـألخ اُدِؼـّر: أظـط مــ أؿـررت فـف 

ف أخ، ؾؾـف ثؾـٌ مجقـع ادـول، وكصـػ مـراث عوٕخقة ثؾٌ مو عق ك مـ اإلرث: ٕكؽ حؽؿً علكـ

 أخقف افذي أؿر عف، أمو ادـؽِر ؾال يؾزمف ذفؽ-

ـ يؾنن ـون اُدؼر  هلو عوٕخقة أكثك ؾقعطقفو مـ أؿر هلو مُخُس مو عق ه: ظؿـاًل عؽـقن افقرثـي أخـق

 ، ؾؾفو واحٌ  مـ مخسي، ؾتلخذ مخس مو يف ي  اُدِؼّر، دون ادـؽر-وً وأخت
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باَص ] َُ َِف، مو َصاَرَ  فقف  َقر  َُ ـٌ ، ـفَؿـ اْكَػَرَد ََؼْتِؾ  َُ
ف َقـَقٌد، مو دِ ََ ُف إن َلِز َْ ِر َُ    : َرًة، مو َشببًا َل َحؼٍّ

اَرٌة، و ًا، مو ُكْػـرًا، مو ََبْغـٍل، مو ِصـقالٍ ، مو َؽؾَُّػ وغُره شقاٌل. وإن ُقتَِؾ َ ؼٍّ َقَقدًا، مو َحـّد اْلـؿُ مو َكػَّ

ـقَرُث،  ُُ ـِرُث الرققـُؼ، وٓ  َُ ـف. وٓ  ََ ِحراَـٍ ، مو َصـفادةِ وارَِـف، مو َقْتـِؾ العـادِل البـاِغل، وظؽُسـف: َوِر

ــ َمْظَتـَؼ َظْبـدًا فؾـف ظؾقـف الـ ََ ِ ، و َُّ ْقَرث، وََيُْجُ  ََؼْدِر َا فقف َـ احلر  ُُ ـ َعُضف ُحر  و ََ ِرُث  َُ َقُٓل، و

ـَ  ـ َمْظَتْؼ ََ ، مو َمْظَتَؼف  ـَ ـْ َمْظَتْؼ َِ ِرُث الـساُل َالقِٓل، إٓ د َُ  .[وإن اْخَتؾَِػ دُِـُف . وٓ 

أصور إػ ادوكع افثوين مـ مقاكـع اإلرث، وهـق: افؼتـؾ، ولؽؾـؿ ظــ افؼولـؾ هـؾ: يـرث أو ٓ؟ 

 ؼ عوإلرث عوفقٓء-وذـر إرث ادبعض افذي ععضف حر، وععضف رؿقؼ، وذـر أيضًو مو يتعؾ

باَص ققلف: ) َُ َِف، مو َصاَرَ  فقف  َقر  َُ ـف َقـَقٌد، ـفَؿـ اْكَػَرَد ََؼْتِؾ  ََ ـُف إن َلِز َْ ِر َُ    : َرًة، مو َشببًا َـل َحـؼٍّ

اَرةٌ  ٌ ، مو َكػَّ َُ
 (.  مو دِ

ثف، أو صورك يف ؿتؾف، وعوصـر ذفؽ، أو لسبى ؾقـف لسـببًو طـوهرًا عـال حـؼ   إذا ؿتؾ افقارث مقر 

، وُحؽؿ ظذ افقارث عوفؼصـوص، أو ديـٍي، أو ـػـورة: ؾنكـف ,ؾخرج مو ـون عحؼ ـام يف افؼصوص,

 ٓ يقّرث عـ ؿتؾف- وهذا ي خؾ ؾقف: ؿتؾ افعؿ ، وصبفف، واخلطل افذي يؾزم ؾقف ـػورة، وديي- 

ْعبِل  ظـ ُظَؿر  والدلقؾ: ♦ ِرُث اْلَؼاتُِؾ َخطل، َوَٓ َظؿْ »ؿول:  مو رواه افةَّ َُ  -(1)«داً َٓ 

 -(2)وروي ذفؽ أيضًو ظـ: ظع، وزي ، وظب  اهلل عـ مسعقد

 (.  َؽؾَُّػ وغُره شقالٌ اْلـؿُ وققلف: )

 أي: أن افؼولؾ ٓ يرث، شقاء ـون مؽؾػًو، أو ؽر مؽؾػ-

                                 
هق مـؼطع عغ افةعبل و (،6.361)افبقفؼل يف افؽزى  :، ومـ ضريؼف(4212)أخرجف اف ارؿطـل يف افســ  (1)

 -وظؿر

 (-5.43) فؾبقفؼل« معرؾي افســ وأثور» :اكظر (2)
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: ظؿــقم افـــص، وٕن ؽــر ادؽؾــػ يضــؿـ يف إمــقر ادوفقــي، ؾؽــذا هـــو حُيــَرم مـــ والــدلقؾ

 حؽؿ خطل ادؽؾػ، ؾودؽؾػ ٓ يرث إذا ؿتؾ وفق خطل- ادراث، وإذا ـون ظؿ ه يف

وإن ُقتَِؾ َ ؼٍّ َقَقدًا، مو َحّدًا، مو ُكْػرًا، مو ََبْغٍل، مو ِصقالٍ ، مو ِحراٍَ ، مو َصـفادةِ وارَِـف، ققلف: )

ََف  (.  مو َقْتِؾ العادِل الباِغل، وظؽُسف: َوِر

ث مــف، وٓ حيـرم مــ ادـراث، شـقاء إذا ؿتؾ افقارث مقّرثف عقاحٍ  مـ هذه افطرق، ؾنكف يـر

، أو عحـ ، أو ٕجـؾ ـػـره، ــام فـق ؿتـؾ ادسـؾؿ ظتقؼـف افؽـوؾر، أو ؿتؾـف ,أي: ؿصـوص,ؿتؾف عؼقد 

ٕجؾ ـقكـف مــ افبغـوة، أو صـول ظؾقـف، أو صـف  ظؾقـف صـفودة لرلـى ظؾقفـو ؿتؾـف، أو ؿتـؾ افبـوؽل 

 افعودل، أو عوفعؽس: ؾرث-

ؾؾؿ يؿـع ادراث، وافعؾامء يؼقفقن: مو لرلى ظذ ادلذون ؽـر : َأكف ؾعؾ مْلذون ؾقف، والعؾ  ♦

   مضؿقن-

ُُقَرُث ققلف: ) ِرُث الرققُؼ، وٓ  َُ  (.  وٓ 

أصور هـو إػ مراث افرؿقؼ، ؾبغ أن افرؿقؼ ٓ يرث: ٕكف ٓ يؿؾـؽ، وموفـف شــقؽقن فســق ه، 

، أو مؽولبـًو، أو ,رؿقؼـًو خوفصـوً : أي,وٓ يقرث أيضـًو: ٕكـف ٓ مـول فـف، وشـقاٌء ــون افرؿقـؼ ِؿـّـًو 

 م عرًا-

َُّ ِ ققلف: ) ْقَرث، وََيُْجُ  ََؼْدِر َا فقف َـ احلر  ُُ ـ َعُضف ُحر  و ََ ِرُث  َُ  (.و

ادبعض يرث، ويقرث عؼ ر مو ؾقـف مــ احلريـي، ؾؾـق ــون كصـػف حـرًا، وكصـػف رؿقؼـًو، ورث 

 عؼ ر ذفؽ-

ـ َمْظَتَؼ َظْبدًا فؾف ظؾقف الَقٓلُ ققلف: ) ََ    (.، وإن اْخَتؾَِػ دُِـُف و

أصور إػ افسبى افثوفٌ مـ أشبوب اإلرث وهق: افقٓء، ؾؿـ أظتؼ رؿقؼًو ؾنكف يرثف إذا مـوت، 

 وفقس فف ظصبوت، ؾوفقٓء ظصقعي، وفق مع اختالف اف يـ، وشبؼ ذـر دفقؾف-

   ؾنذا ُؾِؼ  ادُعتُِؼ ؾنكف يرثف ظصبي ادعتِؼ ادتعصبقن علكػسفؿ: ـوعـف، وهؽذا-
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ـَ ققلف: ) ـ َمْظَتْؼ ََ ، مو َمْظَتَؼف  ـَ ـْ َمْظَتْؼ َِ ِرُث الـساُل َالقِٓل، إٓ د َُ    (.وٓ 

 فقس فؾـسوء إرث عوفقٓء إٓ مـ عوصـرن ِظتؼف علكػسفـ، أو أظتؼف مـ أظتؼـ-

 ؾؾق موت معتٌِؼ فف اعـ وعـً: ؾودراث ٓعـف دون عـتف- وظذ هذا: ♦

َـراث الـقٓل لؾُؽـْز َــ »ظـ َأعقف ظـ جـ ه مرؾقظـًو:  ح يٌ ظؿرو عـ صعقى والدلقؾ: ♦

 -  (1)«الذكقر

 

 

 الث نيمت حبمد اهلل اجلسء 

 الث لثويليه اجلسء 

 (كت   العتقويبدأ با)

 

[] 

                                 
 -هـ-ا -مل أؿػ ظذ إشـوده (:1749)« اإلرواء»ؿول إفبوين يف  (1)

واعـ مسعقد  ،وظع ،مـ ضريؼ افةعبل ظـ ظؿر (،3965)واف ارمل  (،267)وؿ  رواه اعـ أ  صقبي  :ؿؾً

 -وزي  مقؿقؾو ظؾقفؿ
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 5 .............................................................................. اِشِؽ اْلـَؿـَ  كتاُب 

ًِ  عوُب   17 ------------------------------------------------------------------------- اْفـَؿقاؿق

 29 ---------------------------------------------------------------------------- اإلحرام عوٌب 

 29 ----------------------------------------------------------------- حرامِ اإل َلظقراِت  عوُب 

 41 ------------------------------------------------------------------------------ افِػ ييِ  عوُب 

 46 ----------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

  عوُب 
ِ
 59 ----------------------------------------------------------------------- افصـق ِ  جزاء

 54 ------------------------------------------------------------------------ احلَرمِ  صـق ِ  عوُب 

يَ  دخقلِ  عوُب   58 -------------------------------------------------------------------------َمؽَّ

 67 ----------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــؾ

ٍ   ِصػيِ  عوُب   72 --------------------------------------------------------------- وافُعؿرةِ  اْفـَح

 99 ----------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 111 ---------------------------------------------------------------- واإلحصورِ  افَػقاِت  عوُب 

 115 ----------------------------------------------------------------- وإُْضِحَقيِ  اهل ِي  عوُب 

 126 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــؾ

 132 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــؾ

فادِ  كتاُب   135 ............................................................................. اجْلِ

يِ  َظْؼ ِ  عوُب   152 -------------------------------------------------------------- وأحؽوِمفو افذمَّ

 157 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــؾ

 163 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــؾ

 167 ..............................................................................البققع كتاب
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 199 ---------------------------------------------------------------------------- َؾْصـــــٌؾ 

 219 ------------------------------------------------------------------ افبقع يف افةـروط عوب

 219 ----------------------------------------------------------------------------- اخِلقوُر  َعوُب 

 247 ---------------------------------------------------------------------------- َؾْصـــــٌؾ 

 254 -------------------------------------------------------------------- وافصـرف افرعو عوب

 268 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصــــــٌؾ 

 272 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصــــــٌؾ 

 274 --------------------------------------------------------------- وافثامر إصقل عقع عوب

 278 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــؾ

َؾؿِ  َعوُب   291 ----------------------------------------------------------------------------- افسَّ

 399 --------------------------------------------------------------------------- افَؼْرضِ  َعوُب 

 318 -----------------------------------------------------------------------------افرهـ عوب

 329 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 334 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 337 ---------------------------------------------------------------------------- افَضامن عوُب 

 343 ---------------------------------------------------------------- افؽػوفي يف ؾصـــــــٌؾ 

 346 ---------------------------------------------------------------------------- احلقافي عوب

 352 ---------------------------------------------------------------------------- افصؾ  عوب

 357 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 366 -----------------------------------------------------------------------------احِلْجر عوب

 374 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــٌؾ 

 385 ---------------------------------------------------------------------------- افقـوفي عوب



 

 
 التعليق املقهع على  زاد املصتقهع

 
582 

 394 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــٌؾ 

 399 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــٌؾ 

 492 --------------------------------------------------------------------------- افةـرـي َعوُب 

 498 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــٌؾ 

 413 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــؾ

 418 ----------------------------------------------------------------------------ادسوؿوة َعوُب 

 422 ---------------------------------------------------------- ادزارظي أحؽوم يف ؾصــــٌؾ 

 424 --------------------------------------------------------------------------- اإِلَجوَرةِ  َعوُب 

 439 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصــــــٌؾ 

 439 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصــــــٌؾ 

َبِؼ  َعوُب   447 ----------------------------------------------------------------------------- افسَّ

يِ  َعوُب   452 ---------------------------------------------------------------------------- افَعوِريَّ

 461 --------------------------------------------------------------------------- افَغْصِى  عوُب 

 469 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــؾ

 476 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصـــــــٌؾ 

ْػَعيِ  َعوُب   485 ---------------------------------------------------------------------------- افة 

 499 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصــــــٌؾ 

 596 --------------------------------------------------------------------------- افَقِديَعي َعوُب 

 514 --------------------------------------------------------------------------- َؾْصــــــٌؾ 

  وُب عَ 
ِ
 518 ---------------------------------------------------------------------- ادََقاِت  إِْحَقوء

 527 ---------------------------------------------------------------------------- اجلعوفي عوب

َؼَطيِ  َعوُب   533 ---------------------------------------------------------------------------- افؾ 
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ِؼقطِ  َعوُب   541 ---------------------------------------------------------------------------- افؾَّ

 549 ............................................................................. الَقْقِػ  كتاُب 

 558 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــْؾ 

 565 --------------------------------------------------------------------------- ــْؾ ؾصــــ

بيِ  عوُب  يِ  اهْلِ  567 ---------------------------------------------------------------------- وافَعطِقَّ

 574 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــْؾ 

 581 ------------------------------------------------------ ادريضِ  َلصـرؾوِت  يف ؾصـــــٌؾ 

 589 ............................................................................ الَقصاُا كتاُب 

 699 ---------------------------------------------------------------------- فف اْفـُؿقصـك عوُب 

 694 ---------------------------------------------------------------------- عف اْفـُؿقصـك عوُب 

  افَقصـقيِ  عوُب 
ِ
  عوٕكصبوء

ِ
 697 ------------------------------------------------------ وإجزاء

 619 -------------------------------------------------------------------- إفقف اْفـُؿقصـك عوُب 

 615 ........................................................................... الػرائضِ  كتاُب 

 619 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــٌؾ 

 626 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 639 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 634 --------------------------------------------------------------------------- ؾصــــــٌؾ 

 643 ---------------------------------------------------------------- اْفـَحْجِى  يف ؾصــــٌؾ 

 645 ------------------------------------------------------------------------- افَعَصَبوِت  عوُب 

 649 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 652 -------------------------------------------------------------------- ادسوشؾِ  أصقلِ  عوُب 

وِت  وِؿسؿيِ  واْفـُؿـوَشخوِت  افتصحقِ   ُب عو ـَ ِ  661 ----------------------------------------- افسَّ
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 663 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصـــــٌؾ 

 667 ---------------------------------------------------------------------------- ؾصــــٌؾ 

 668 --------------------------------------------------------------------- إرحومِ  َذِوي عوُب 

 674 --------------------------------------------------- اْفـُؿْةِؽؾِ  واخْلُـَْثك احلَْؿؾِ  ِمراِث  عوُب 

 677 --------------------------------------------------------------------- ادػؼقدِ  ِمراِث  عوُب 

 679 -------------------------------------------------------------------- افَغْرَؿك ِمراِث  عوُب 

 681 ------------------------------------------------------------------ ادَِْؾؾِ  أهؾِ  ِمراِث  عوُب 

َؼيِ افْ  ِمراِث  عوُب   684 ------------------------------------------------------------------- ـُؿَطؾَّ

 686 -------------------------------------------------------- اْدِراِث  يف عُِؿةوِركٍ  اإلؿرارِ  عوُب 

ضِ  افؼولؾِ  ِمراِث  عوُب    واْفـُؿَبعَّ
ِ
 687 ------------------------------------------------- وافقٓء

 691 ...................................................................... ادق قظات ففرس

 

 

[] 

 


